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Styret i Stugudal Fjell har vedtatt at de som betaler 
frivillig abonnement (tidligere støttemedlemskap, 
kr.200) for «Nytt fra Stugudal Fjell» heretter vil få 
avisa tilsendt i postkassa. Dette iverksettes fra og 
med nr.56 (Sommernummeret). Kontonummer 
4285.07.92768 kan benyttes for å unngå stopp 
i forsendelsen, og du kan også finne giro på 
turistinformasjonene. Vi håper dere ser nytten av å 
få bladet. Kostnadene med trykking og porto øker 
jevnt og trutt, derfor ser vi oss nødt til å gå til dette 
skrittet. Dette gjelder ikke fastboende i Tydal. Dere 
vil få bladet i postkassa som før, dersom dere har en 
godt merket postkasse!

Se også Stugudal Fjells hjemmeside:  
www.stugudal.no  for mer informasjon. 
 
Styret vil gjerne takke de som støtter oss med 
grasrotandel, støttemedlemsskap (frivillig 
abonnement) og løypeavgift.

GRASROTANDELEN er en fin måte å støtte SF på, 
helt uten kostnader! 

Sitat fra Norsk Tipping: «Det er enkelt å bli 
grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en 
kommisjonær enten ved hjelp av strekkode, 
organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren 
til å søke opp navnet til foreningen din. Du kan også 
bli grasrotgiver via både norsk-tipping.no eller via 
mobilspill. Hvis ditt mobilnummer er registrert på 
ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende 
SMS <org.nr> til 2020 for registrering. Meldingen er 
gratis.

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller 
eventuell premie. Din tilknytning gjelder frem til du 
endrer mottaker eller sletter denne. Du kan bytte din 
grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte 
ønske.»
Siden SF ble registrert som grasrotmottaker 
sommeren 2009 har 95 personer oppgitt SF som sin 
grasrotmottaker. Det er gode penger, som bidrar til 
enda bedre tjenester fra SF. Dere kan også oppgi 

TYDAL  
UTLEIESERVICE AS
 
Utleie av minigraver, med eller uten fører.
Utleie av vibratorplate. 
Utleie av strømagregat.

PRISER:
ZX 18 Minigraver kr. 1875,- pr. døgn
Helgeleie: kr. 3150,-
Minidumper (motorisert selvlastende trille-
bår)
Døgnleie kr. 1500,-
Vibratorplate 85 kg. Kr. 375,- pr. døgn.
ALLE PRISER INKL. MVA
Utstyret er plassert ved Væktarstua Hotell

Bestilling:  
telefon 92 49 27 22
www. tydalutleieservice.no

Informasjon fra styret
Stugudal Fjell som mottaker av grasrotandel ved 
frivillig innsats på Tydalsfestivalen. Da vil Stugudal 
Fjell (som er en av eierne av festivalen) få sin del av 
et evt. overskudd.

Tydalsfestivalen ønsker å invitere flere hytteeiere 
og fastboende til å være frivillig-funksjonærer 
under Festivalen. «Lønna» er gratis festivalpass 
og masse gode opplevelser! Ta kontakt med 
Grete Horven, mail: grete.horven@gmail.com  
tlf.91561126

ÅRSMØTE STUGUDAL FJELL 
Årsmøtet blir avholdt på Væktarstua Hotell fredag 
23.mai kl.19. 

PÅSKEBILDER 
Vi utlyser en konkurranse der den beste 
påskefiguren er fotografert. I skrivende stund er 
det lite snø, men vi håper fortsatt på påskesnøen! 
Hvis ikke kan vi også godta bilder fra i fjor…. 
Bildene vil bli lagret i bladets arkiv, og benyttet ved 
senere utgivelser av påskenummer. Vinneren vil 
få heder og ære, og bildet i (evt. utenpå) et senere 
påskeblad.

Vi oppfordrer også alle til å sende bilder fra 
friluftslivet i Stugudalen. Send pr mail til 
redaktøren!

Vinter…. ??
Ja, hittil kan vi vel sette et spørsmålstegn i for-
hold til om vi har hatt vinter eller ikke. Sjelden 
har det vært så lite snø ved utgangen av fe-
bruar i Stugudalen som i år. Lite snø og mye 
vind har preget de siste månedene. Men, som 
de sier de som bor her fast,- alt jevner seg ut! 
Så vi satser på at resten av vintermånedene gir 
gnistrende skiføre og strålende vintervær. 
Selv om det har vært skralt med skiføre har vi 
prøvd å holde i gang noe skisporkjøring. Med 
de føreforholdene som har vært er det vanske-
lig å få kjørt så gode spor som vi ønsker.  I og 
med at vi ikke har barmarkspreparerte traseer 
krever det en viss snødybde før vi begynner å 
kjøre med tråkkemaskina. Dette for å unngå 
skader på maskina og med det holde kost-
nadene nede. Vi ber om forståelse for dette.   

I Tjønndalen har vi nå laget en rundløype med 
tråkkemaskina. Det er et snøsikkert område, 
der vinden tar lite tak. Dette gir gode og sta-
bile skiforhold. Vi vil i årene som kommer vur-
dere å satse på utvidet barmarkspreparering 
der, både i forhold til lengde på rundløypa og 
bredde, slik at vi kan komme i gang med tidlig 

preparing hver vinter. Kanskje kan vi trekke til oss 
treningsmiljøer som ellers kjører over til Sverige 
for å komme i gang med tidlig trening på snø?   
Påsken nærmer seg og vi ønsker oss en påske som i 
fjor med stabilt fint vintervær og topp preparerte 
løyper overalt. I dagens blad kan du orientere deg 
i forhold til alle aktiviteter og tilbud som finnes i 
Stugudalen i påskeuka – det er mye å se frem til 
også når en ikke er på tur i den vakre naturen her!  

Stugudal Fjell vil i år gjenta suksessen fra i fjor 
med å arrangere isfiskekonkurranse på Stuggu-
sjøen onsdag 16. april. I fjor kom det nærmere 
200 deltakere, i år satser vi på enda flere. Over-
skuddet går til vår hovedaktivitet – bedre skiløy-
per i Stugudal!

Da sees vi der!
God påske!
Mads Einar Berg
Styreleder Stugudal fjell
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Vi har det du trenger for:
- Ski
- Sykkel 
- Fiske 
- Tur
- Fritid
- Sliping av ski

Gode opplevelser 
blir bedre med 
riktig utstyr

 

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

Tlf. 41467844 / E-post: post@selbusporten.no

www.dyrhaug.no

Fjellridning i  Sylan
Dyrhaug Ridesenter AS
N-7590 Tydal 
Mobil: +47 907 27 624

+47 481 80 740
E-post: ole@dyrhaug.no 
www.dyrhaug.no

l Dagsturer

l 3-dagersturer

l 2-dagersturer

l Kick-off / firmaoppleggl Kurs- og Konferanseturer

l Ukesturer

l Villmarksturer

l Kjøp og salg av hesterl Guiding
l Halvdagsturer

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

Axel Erling Brandtzæg er født og oppvokst i 
Stugudal. På turer i fjellet, både sommer og vinter 
ser han mye som han ønsker at også andre skal få 
glede av.  
 
For noen år siden investerte han i nytt kamera, og da 
ble interessen for fotografering enda større.  
Ca 50 av alle bildene hans har han plukket ut til 
en salgsutstilling hos Stugudal Håndverk og Fritid i 
påska. Der kan du også treffe Axel og slå av en prat 
om fotografering, fjellturer mm.

Salgsutstillinga er satt opp f.o.m. 12. april 
(palmelørdag) 

Bildene kan du få kjøpt med eller uten ramme.

 

Salgsutstilling 
-naturfoto

Stugudal Håndverk og Fritid har et flott uteområde 
i sentrum av Stugudal. I fjor ble det arrangert flere 
markedsdager/glad-dager og dette var svært 
vellykket og godt besøkt.  
 
I tillegg til Stugudal Håndverk og Fritid sine salgs 
boder og utekafé er det god plass til mange 
utstillere. Noen faste utstillere kommer, men ellers 
er alle hjertelig velkommen til å være med og selge 
sine produkt. Salgsplass på området er gratis sier 
Ellen, det er bare å ta kontakt å avtale. Jo flere som 
kommer med sine produkt jo bedre, det bidrar til 
økt mangfold av varer.

Markedsdager/Glad-dager hos 
Stugudal Håndverk og Fritid

Følgende dager blir det aktivitet på uteområdet / inne

Salgsutstilling naturfoto – hele påska

Onsdag 16 april - Fiskeutstyrsdag

Lørdag 19 april (påskeaften) – Glad-dag

Lørdag 7. juni  - Sykkeldag mm
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    Aktiviteter og arrangement 2014  

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

 

 Mange fine turmuligheter                                     
 Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller  
 Fiskeguide, som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene  
 eller på tydal.kommune.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes også. 
 
 Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske 

I Tydal er det tre godkjente isfiskeløyper som er åpne for ferdsel med snøscooter 
når isfiske er målet med turen. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal. Besøk også 
fiskeineadalen.no og facebook.com/jaktogfiskeitydal  

  
 Opplevelser på hesteryggen 
 Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no    dyrhaug.no   stugudalshester.no  

 
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen 

Svømmebassenget er åpent fredagskveldene fra kl 17.00 – 20.00, se mer informasjon på 
tydal-il.no Både svømmebasseng og hall kan leies hele året. Booking via tydal.kommune.no  
 

  
Vinteraktiviteter 

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

Stugudal Fjell sitt løypenett er ypperlig for den som foretrekker å gå på langrennsski. 
Det er også oppkjørte spor i Ås, fra parkeringsplassen ved Sellisjøbanen og innover 
Langdalsvegen til Svarttjønna og Vessingsjødammen og/eller over til Røvassbu, samt  
fra parkeringsplassen på Ol-Persbakken i Østby og til Røvassbu og/eller til Svarttjønna.  
Lysløype finner du ved Væktarstua Hotell i Stugudal og ved Tydalshallen i Ås. Se skisporet.no  

Fom januar Røvassbu 
tom påske Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra 19. januar tom 13. april kl 11.00 – 15.00.  

Salg av kaffe, brus, vafler mm. Oppkjørt løype. Parkering ved Ol-Persbakken i Østby  
(kort tur) eller ved motorcross-banen ved Sellisjøen (lengre tur, ta av til venstre like  
etter trimkassen ved Svarttjønna). tydal-il.no og facebook.com/tydalil (gjelder for alle 
arrangement Tydal IL). 

 

 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   9. februar Tydalsrennet 
 Skirenn med start ved Tydalshallen i Ås og innkomst ved Spongtun i Græsli. Ingen 
 tidtaking. OBS! På grunn av snøforholdene vil Tydalsrennet i år gå fra Sellisjøbanen til  

Røvassbu og tilbake til Sellisjøbanen, ca 15 km. tydal-il.no 
 

Februar/mars Karolinerspelet – utendørs ved Brekka bygdetun 
   Spelet vil ha premiere 28. februar i 2014.  

Øvrige forestillinger er 1. og 2. mars.  
Skildrer en usminket og tidløs historie  
om lokalsamfunnets møte med over 5000  
svenske soldater nyttårshelga 1718-1719. 
karolinerspelet.no 

 
April Bukkhammerrennet 
 Skirenn mellom Græsli og Aunegrenda i Haltdalen, i år med start fra Græsli. Ca 22 km. 

          
13. april Scootercross på Sellisjøbanen 
 Finale Midt-Norsk mesterkskap. facebook.com/groups/293670012263  
 
16. april Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen 

Fisking mellom kl 13.00 – 15.00. Startnummer kan kjøpes fra kl 12.00. Parkering  
i grusgruva ved Svarthølvika. Arr. Stugudal Fjell og Stugudal grunneierlag. stugudal.no 

 
17. april Stugudal Rundt  

Påskeskirenn. Kjempefin tur rundt Stuggusjøen på ca 22 km. Fire startpunkter, ingen  
 tidtaking. tydal-il.no  
 
18. april Påskecross  

Fartsfylt arrangement – scootercross på Stugguvollmoen. facebook.com/groups/293670012263 
            
 
…sommer 2014 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. Se også tydal-il.no  
og facebook.com/tydalil (gjelder for alle arrangement Tydal IL). 

 
Juni Kubjørgtrimmen 
 Turmarsj, i år fra Græsli til Flora. Ca 13 km.  
 
Medio juni -  Brekka Bygdetun (ved Tydal museum) 
medio august Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med mer.  
 Åpent fra kl 11.00 til 18.00. facebook.com/BrekkaBarnasBygdetun  
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  6. juli  Karolinerløpet 
 Løpet går i Stugudal i uforglemmelige vakre omgivelser, så velg tempoet deretter   
 Familievennlig. Uten tidtaking. Ca 13 km. Mer informasjon på tydal-il.no  
 
12. og 13. juli  Fiskekonkurranse ved Nesjøen  
 Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie, med fiskekonkurranse, grilling, kaffe  
 og vafler. fiskeitydal.com 
 
11. - 13. juli  Væktarstua cup 

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

  
18. og 19. juli  Tydalsfestival’n 

Musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som  
nærmeste nabo. tydalsfestivaln.no 

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

10. 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.info 

16. 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 

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

 
Last ned brosjyren “eventyrlige Tydal” 
Her finnes en oversikt over  
overnattings- og spisesteder og  
andre servicetilbud, i tillegg til 
aktiviteter og arrangement. 

  
 
 

 

 

 
 
 
   

 

          Åpningstider 2014 for betjente TT-hytter  

     Vinter/påske   Sommer 
 

Nedalshytta    4. april – 21. april  20. juni – 14. september 
     
 
Storerikvollen  28. mars – 27. april  20. juni – 14. september 
  
    
Schulzhytta   11. april – 21. april   11. juli – 14. september 
 
 
 
 
Utenom betjent sesong drives TT-hyttene 
som selvbetjente hytter. Mer informasjon  
om priser etc, se tt.no 
 
         Skilting TT-hytter, Sylan i bakgrunn 
                    (foto Mattias Jansson) 

 
 
 
 
 
 
   For nærmere informasjon, kontakt: 

 

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

Tydal kommune, servicekontoret, 30.01.14 
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Påskehilsen fra oss på Tydal legekontor.  
1.mars fikk Tydal Legekontor en ny turnuskandidat, 
Liliia Spirina fra UKRAINA. Hun skal være der i 6 
måneder. Liliia har vært i Norge i 4 år, så hun snakker 
godt norsk. Men hun er naturlig nok bekymret for sin 
bror og sine foreldre som bor i Ukraina, og hun følger 
med på hva som skjer i hjemlandet.

Liliia under kyndig veilledning av kommunelege Bitten

I påskeuken er legekontoret åpent:  
Mandag og tirsdag: 08.00 – 15.30 
Onsdag:                     08.00 – 12.00

Kveld/natt og i påskedagene for øvrig er det 
Værnesregionen legevakt som må kontaktes  
tlf: 74 82 60 00

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP:  Ring 113 

Påsken er sen i år, men håper allikevel på fine 
føreforhold med muligheter for deilige skiturer både 
inn i fjellet og i nærområdet. Kos i hytteveggen er 
heller ikke å forakte…

Sen påske – betyr også mulighet for at solen blir 
ekstra sterk så………

Minner derfor om behov for HØY SOLFAKTOR - 
spesielt for barna – og BRUK SOLBRILLER!! 

Bli påskebrun - ikke solbrent!

Ha en kjempefinpåske - 
og vi ser gjerne at den er både skade- og sykdomsfri!  

     TYDAL KOMMUNE            
www.tydal.kommune.no

 

Åpningstider ved turistinformasjon i Tydal
      

      

      

    
                

i
Tydal turistinformasjon Ås
Tydal kommune, servicekontoret
7590 Tydal

telefon: 73 81 59 00
faks:       73 81 59 90
       
Hjemmeside: www.tydal.kommune.no 
E-post: turistinfo@tydal.kommune.no

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

Åpningstider utenom påske:
Mandag – fredag kl 08.00 – 15.30

Torsdag 9.januar inviterte Tydal Kommune til et 
informasjonsmøte med overskriften «Næringsliv og 
næringsutvikling i Tydal Kommune med hovedfokus 
på reiseliv». Ordfører John Paulsby ønsket 
velkommen, og sa blant annet i sin innledning at 
forutsetningen for å få positivt svar på søknad om 
støtte fra næringsfondet i større grad enn før ville 
kreve samarbeid, både lokalt og regionalt. Rådmann 
Gunnbjørn Berggård redegjorde for «Kommunens 
rammebetingelser vedrørende kommunestruktur 
og interkommunalt samarbeid». Vi fikk informasjon 
om skiltprosjektet i Tydal ved prosjektleder Mattias 
Jansson. «Kultur i Tydal som næringslivsprodukt» 
ble belyst av kulturkonsulent Jo Vegard Hilmo. 
Nærings- og kultursjef Eirik Einum informerte om 
den nye næringsplanen som er vedtatt. Han stilte 
samtidig flere spørsmål i forbindelse med denne, 
og understreket at de bedriftene som er flinkest til 
å samarbeide, er de som vil lykkes best i framtida. 
Noen av punktene som ble belyst:

Påskehilsen fra Tydal legekontor
-	 Enda større fokus på regionalt samarbeid

-	 Være mer «på banen» regionalt

-	 Større langsiktighet i virkemiddelbruk 

-	 Prioritere næringslivsaktører som har fokus på lokalt og 
regionalt samarbeid, kompetanse og utvikling

-	 Bruke ressursene til å få folk til å komme til Tydal

-	 Bedre kvaliteten på produktene som gjør at folk velger 
Tydal

-	 I større grad prioritere tiltak som kommer flere til nytte, 
som for eksempel infrastruktur

Samarbeid, var også budskapet fra Utviklingssjef 
Hilde Bergebakken i Destinasjon Røros, den eneste 
eksterne aktøren denne kvelden. Hun fortalte om 
det regionale destinasjonssamarbeidet i regionen, 
som omhandlet 6 kommuner i to fylker. Noen få 
stikkord: samarbeid, kunnskap om hverandre, godt 
vertskap, god kommunikasjon, og å ønske hverandre 
suksess.

Næringsfondet har delt ut ca 20 millioner kroner de 
siste 10 åra. Dette er mye penger, sa næringssjef Eirik 
Einum. Sammenlignet med Selbu kommune ville det 
betydd ca 90-100 millioner, og med Trondheim ca 
4,2 milliarder! 

I debatten etter innledningene kom det fram at flere 
reiselivsbedrifter ønsket seg bedre kommunikasjon 
med den kommunale næringsetaten. 

Også evaluering av virkemiddelbruken ble etterlyst. 
Det samme ble muligheten for å debattere 
problemstillingene på en bredere måte. 

Strategisk næringsplan i Tydal  
2014-2024
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Fredag den 21.2.14 ble det avholdt 
informasjonsmøte i Tydalshallen med 
utgangspunkt i den nye næringsplanen for Tydal 
kommune. Det har tidligere vært avholdt møte, 
med tema ny næringsplan og spesielt reiseliv, 
med næringslivet den 09.01.14. Og temaet ny 
næringsplan og næringsutvikling i Tydal var oppe 
som tema på møte i kommunestyret den 13.2.14.

Målgruppen for møtet den 21.2 var spesielt 
hytteeiere i Tydal men invitasjonen gikk også til alle 
interesserte.

Agendaen for kvelden var:

-	 Tydal kommune – hovedutfordringer 
fremover v/rådmann Gunnbjørn Berggård.

-	 Strategisk Næringsplan – mål og strategier 
v/næringssjef Eirik Einum.

-	 Planer infrastruktur hytter og 
fritidsbebyggelse v/teknisk sjef Knut Selboe.

-	 Utbyggingsplaner, beredskap og drift av 
strømnett v/nettdirektør Bård Olav Uthus, 
Trønderenergi.

-	 Utbygging og drift av bredbånd/kabel-tv v/
direktør Arne Horten, Infonett.

Som en ser av agendaen var møtet lagt opp med 
tanke om å gi mye informasjon om kommunens 
planer for næringsutvikling, infrastruktur, utbygging 
og de utfordringer en ser for seg fremover. 

I tillegg ble det gitt informasjon om infrastruktur 
strømnett og bredbånd/kommunikasjon fra hhv 
Trønderenergi og Infonett Røros.

Etter hvert innlegg ble det åpnet for spørsmål og 
kommentarer fra forsamlingen.  Møtet viser at det 
er behov for en arena der kommunen møter sine 
fritidsbeboere og utveksler både informasjon og får 
tilbakemeldinger på hva som fungerer bra og mindre 
bra. Det var spesielt tre ord som ble gjentatt under 
møtet. Det var kommunikasjon, informasjon og 
dialog.

Når det gjelder informasjon som ble gitt av 
Trønderenergi vises det til egen artikkel i dette 
nummer av Stugudal Fjell.

Utdrag av foredrag fra Infonett Røros følger 
nedenfor.

 Når det gjelder Tydal kommunes informasjon vises 
det til Strategisk Næringsplan 2014 – 2024 som 
finnes på Tydal kommunes hjemmesider og den 
kan også finnes i papirutgave ved henvendelse til 
servicekontoret.

Det er gått litt over et år siden TrønderEnergi Nett 
kjøpte Tydal kommunale energiverk. Det skjedde 
i desember 2012. I løpet av det året som har gått, 
har TrønderEnergi Nett satt i gang flere prosjekter i 
kommunen.

- En gjennomgang i forkant av kjøpet viste at 
strømnettet i Tydal står framfor en betydelig 
fornyelse i årene som kommer, og at det mest 
prekære var strømforsyningen opp til Stugudalen, 
sier nettdirektør Bård Olav Uthus, som selv er fra 
Tydal. - En massiv hyttebygging kombinert med 
strøm til allerede oppsatte hytter har ført til en 
eksplosjon i strømforbruket rundt Stuggusjøen. 
Forsyningslinja mellom Ås og Stuggusjødammen har 
ikke vært rustet opp i takt med denne utviklingen. 
Konsekvensen er ustabil strømforsyning med 
til dels store spenningsvariasjoner og fare for 
strømutkobling særlig når det er kaldt, sier han 
videre.

Fagansvarlig Per Osen, sier TrønderEnergi ønsker å 
unngå situasjoner lik den som oppsto påsken 2012, 
der strømnettet i Stugudalen brøt sammen. - De som 
har kjørt opp til Stugudalen i høst har sikkert lagt 
merke til graveaktiviteten i området. Vi er i full gang 
med å forsterke forsyningslinjen mellom Lauvøya 
og Stuggusjødammen med to kabler med stor 
kapasitet. Prosjektet fullføres høsten 2014 og koster 
TrønderEnergi Nett rundt 20 millioner kroner. Med 
dette prosjektet har vi bygd en solid og miljøvennlig 
strømforsyning opp til Stugudalen, som også er i 
stand til å takle framtidig hytteutbygging, fortsetter 
Per Osen.- De kommende årene vil det bli montert 
såkalte smarte strømmålerne, både til fastboende og 
hyttekunder. Med nye strømmålere vil vi kontinuerlig 
logge strømforbruket uten at man trenger å lese av 
strømmåleren og dermed fakturere ut fra faktisk 
forbruk. Målerne vil også kunne registrere kvaliteten 

Ett år med TrønderEnergi i Tydal
på vår leveranse og med det gi oss informasjon 
om lokale forsterkningsbehov rundt Stuggusjøen. 
For Tydal utgjør dette en investering på rundt 10 
millioner kroner fram mot 2019, avslutter fagsjef Per 
Osen.

Faktaramme TE:

• Etablert i 1950, eies av 24 kommuner i Sør-
Trøndelag og Nordmøre Energiverk

• 20 vannkraft- og 3 vindkraftverk helt eller delvis

• Hovedkontor i Trondheim

• Ca. 465 ansatte

• 130 000 nettkunder

• 50 000 kraftkunder

• Kontorer for nettvirksomhet i Trondheim, Orkanger, 
Melhus, Frøya, Åfjord og Bessaker

• Produksjonssentral for kraft på Berkåk

• Nettsentral for overvåking av nettet ligger i 
Trondheim

• Konsernet omsetter årlig i underkant av to 
milliarder kroner

• Årlig kraftproduksjon på 2 TWh

• Drifter totalt en produksjon rundt 3 TWh

Informasjonsmøte i tydalshallen
Deltakelsen på møtet var totalt 13 hytteeiere og 14 
fra Tydal pluss to eksterne foredragsholdere. Det var 
for så vidt bra, men det kunne gjerne vært flere som 
møtte opp. Men tilbakemeldingene i møtet og om 
dette er en arena vi bør møtes på oftere var positive. 
Derfor vil næringsetaten i kommunen følge opp 
dette med nye informasjonsmøter og det vil også bli 
vurdert andre måter å kommunisere og informere 
mellom de forskjellige aktørene.

INFONETT RØROS I TYDAL

Ø	TV og bredbånd i Tydal.

Ø	105 TV kunder

Ø	187 Bredbåndskunder (106 DSL, 81 
Radio)(

Infonett Røros AS – Veien videre

 Sikre tilgang til fiber fra Røros til Tydal

F	 Bedre kapasitet totalt i Tydal 
(Allerede 5 doblet fra vi overtok)

F	 Mulighet for ny TV plattform via 
fiber, T-We fra CanalDigital

F	 Bedre kapasitet til Stugudal

F	 Mulighet for fiber;

F	 Samarbeid med 
Trønderenergi om felles 
fiber fra Nea  Trafo til 
Stugudal. (Igangsatt 2013, 
ferdig 2015)

F	 Bedre hastighet radio.

F	 Med fiber til Stugudal, da 
kan radiopunktene forsynes 
med mer kapasitet.

F	 Vurderer videre utbygging i Ås

F	 Forbedre eksisterende TV nett

F	 Prosjekt med kommune/
fylkeskommune

F	 Søke om midler fra PT (pott på 200 
mill)

 



Nytt fra Stugudal fjell Nytt fra Stugudal fjell14 15

På biblioteket treffer vi Ingeborg Einum, 
opprinnelig Trondheimspi’, som har flytta til 
Tydal, og bygd hus sammen med sin mann Eirik i 
Stugudalen. Hun er utdannet bibliotekar fra 1982, 
men har jobbet med naturforvaltning de siste 15 
årene. Nå har hun 60% stilling på Tydal Bibliotek. 
Hun trives godt, både på jobb og i sitt nye hus med 
en fantastisk utsikt. I fritiden synger hun blant 
annet i kor.  

Tydal bibliotek er et kombinasjonsbibliotek (folke-/
skolebibliotek) og ligger i lyse og trivelige lokaler 
på skolen ved Kløfta. Her kan du sette deg ned, 
ta en kopp kaffe eller te, lese VG, Dagbladet 
eller Selbyggen og benytte deg av det trådløse 
nettverket.

Det at biblioteket har lokaler på skolen gjør det 
lett tilgjengelig for elever og lærere. Lokalene 
brukes flittig, tidvis i undervisningen, og som 
utstillingslokale for elevarbeid.

Voksenopplæringen benytter bibliotekets tjenester 
og lokale når de har norskundervisning. Og Ingeborg 
håper at flyktningene som kommer til bygda vil 
bruke biblioteket flittig.

Barnehagen gjør avtaler om lesestunder og bruker 
gjerne biblioteket som en varmestue, på en utedag 
når det er ufyselig vær ute. Da kan de bla i bøker 
og spille diverse brettspill, men mest populært er 
sjakkbordet.

Ellers lånes det ut bokkasser til barnehagens 
avdelinger og til Tydal sykehjem.

Tydal Bibliotek er med i en transportordning, Norsk 
Bibliotektransport, slik at lånerne kan låne bøker 
fra andre bibliotek og levere i Tydal, og vice versa. 
Postkassa utenfor døra kan benyttes utenom 
åpningstid.

86 KM 
I FLOTT NATUR. 

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

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

pilegrimsrittet.no

Følg oss på Facebook og Instagram

TYDAL BIBLIOTEK
Biblioteket tilbyr: 

-	 En boksamling på ca 21 000 titler 

-	 Ca 20 aktuelle tidsskrifter

-	 Dagsaviser og lokalaviser

-	 Lydbøker og en svært aktuell og allsidig 
filmsamling (en ny ladning filmer ankom da 
jeg var på besøk)

-	 Lokalsamling som bl.a. inneholder ca 2000 
gamle bilder fra Tydal (dette er flyttet til 
Sentraladministrasjonen i rådhuset)

-	 Publikums-PC med tilgang til internett 
(pluss trådløst nettverk for egen PC) og søk i 
bibliotekets egen bokbase

-	 Fjernlån

Biblioteket har også egen nettside.

Her kan du søke blant et stort antall bøker, filmer og 
andre dokumenter. Finner du noe du liker, kan du 
også reservere eller bestille tittelen. Hvis du logger 
deg inn, får du oversikt over alle dine lån, og kan 
også fornye lånene. 

Åpningstider:

Tirsdag klokka 14:00 - 17:00

Onsdag klokka 10:00 - 14:00

Fredag  klokka 15:00 - 20:00

Vi tar sikte på å holde åpent hele året igjennom, 
sier Ingeborg. I påskeuka er det åpent både tirsdag 
og onsdag, og hun lover å fylle opp med masse god 
påskekrim!

Ingeborg Einum ønsker alle, både fastboende og 
hyttefolk, hjertelig velkomne til biblioteket.

Følg oss på Facebook

Telefon:   73 81 58 90 
Telefaks: 73 81 58 89 
mail: tydal.bibliotek@tydal.kommune.no

Det 33. 

Stugudal rundt
Skjærtorsdag 17. april 2014

Skjærtorsdag 17. april 2014

22 km rundløype rundt sjøen

4 kontrollposter. 

Start der du vil.

Fullført runde mellom  
kl 9 og 15

Hovedpremier: 

Reisegavekort kr 5.000

Reisegavekort kr 3.000

Mange uttrekkspremier. Merker etter 
antall år

Startkontingent: Kr 100 for voksne

Kr 50 for barn (under 16 år)

Informasjon: 
Se oppslag, eller 

Tydal IL’s hjemmeside:  
www.tydal-il.no

→ski- og skiskyttergruppa
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Jeg	  blir	  heretter	  å	  finne	  i	  Tydal	  utleiebygg	  i	  Ås	  

(inngang	  ved	  minibanken)	  

Jeg	  kan	  tilby:	  

Naturmedisinsk	  Aromaterapi	  

Fotsoneterapi	  

med	  mer.	  

Jeg	  selger	  gavekort	  til	  alle	  anledninger	  

Åpningstider	  etter	  behov	  

Bestilling	  av	  time	  eller	  gavekort	  på	  	  

tlf.	  995	  82	  172	  
Medlem	  av	  

Norske	  Naturterapeuters	  Hovedorganisasjon	  
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BLÅMUGGOSTENE 
FRA TINE MIDT-NORGE SELBU

Tine’s eneste anlegg som 
produserer blåmuggost

BLÅMUGGOSTENE
FRA TINE MEIERI SELBU

Tines eneste anlegg som  
produserer blåmuggost

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og 
tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde 
år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens 
oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten 
gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt 
lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Kriterier/vilkår

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker 
adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs 
stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge 
for at stige er tilgjengelig. Eiere av helårsbolig 
med pipe/ildsted som er registrert i kommunens 
eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du 
får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn i postkassen 
din dagen før. Hvis tidspunktet ikke passer, kan 
du avtale et nytt tidspunkt med feieren. Hvis det 
ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til 
stede, stige er lagt frem eller det på annen måte 
er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen 
ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens 
feieren er i området, må du regne med å vente til 
neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest 
mulig!

Behandling

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som 
har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. 
Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren 

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. 

Feiing gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette 
eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir 
gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige 
pålegg hvis dette ikke skjer.

Klagemulighet

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet 
utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans 
for vedtak som er truffet av brannsjefen, er 
kommunens egen klagenemnd.
(Kopi fra kommunens hjemmeside.)

Teknisk sjef Knut Selboe informerer om at hytteeiere 
må ta kontakt med feier direkte for å avtale feiing. 
Det er mest gunstig å få samlet flere feieroppdrag, 
ellers blir det kostnadskrevende både for den som 
skal ha utført oppdraget og for oss, sier Knut Selboe.

Kommunens feier er Andreas Andersen som treffes 
på mobilnr 944 37 689. 

Et stadig repeterende tema er hensettelse av avfall 
ved containerne. Vi er ikke fornøyd med områdene 
rundt beholderne med restavfall. I stedenfor å kjøre 
til Gjenvinningsstasjonen blir mye forskjellig plassert 
rundt containerne, og det ser ikke spesielt pent ut… 
Og det koster kommunen store summer å samle inn 
og kjøre dette ekstra avfallet sjøl. 

Det vil også i sommer bli en dag med innsamling 
av avfall, muligens blir det i år mulig å levere alt i 
Stugudalen også. Men det kommer vi tilbake til i 
sommernummeret, sier Knut Selboe. Følg med!

Ambulansetjenesten i Tydal
(Og så er de veldig blide, trygge og imøtekommende, 
synes red!)

Fjellredning

Ved behov for assistanse fra Fjellredningsgruppa i 
Tydal, så må dette meldes inn til AMK-sentralen eller 
til Politiet. Operativ leder i Norsk Folkehjelp Tydal vil 
da bli kontaktet enten av AMK-sentralen eller politiet 
hvis aksjon skal igangsettes.

Det er ingen av mannskapene som er fast 
stasjonert på Stugudalen, men responstiden 
trenger ikke å bli noe lenger for det. Og turister og 
fastboende kan føle seg trygge i påskefjellet i år også! 

HUSK: FØLG FJELLVETTREGLENE!

Trenger DU elektriker? 
 

Nystartet elektrikerfirma i Tydal 
Tydal Elektro AS 

 
Vi ønsker nye kunder velkommen. 

 
Vi utfører både nyanlegg, utvidelser  

og rehabilitering. 
 

Tydal Elektro er autorisert brannforebyggende  
el-kontrollør på bolig/hytter og næringseiendom. 

 
Ta kontakt på tlf. 908 99 454 
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Ta kontakt på tlf. 908 99 454 
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Skiinteressen i Tydal har vært litt dalende de siste 
årene, men vi håper dette skal gi skimiljøet en kraftig 
dytt oppover, sier Ole Ingebrigt Dyrhaug. Barna var i 
alle fall glade for julegaven fra bygdas skistjerne, og 
alle skiene var påført en hilsen fra Niklas.
I Tour de Ski avsluttet «Dyret» knallsterkt med 
6.beste etappetid av de 49 herreløperne som kom 
opp «Monsterbakken» i Val di Fiemme. 
 
Dermed ble det 17.plass totalt i Tour de Ski, 4.09.5 
bak årets vinner, Martin Johnsrud Sundby.
Mer enn godkjent NM-innsats til tross, OL-plassen 
glapp for Niklas Dyrhaug. 4.-plass på 15 km klassisk 
torsdag og 9.-plass på duathlon (15 km + 15 km med 
skibytte) holdt ikke til en plass i OL-troppen for Niklas.
Niklas har uansett vist at til tross for den trøblete 
sesongen i fjor, og den vanskelige sesongstarten 
i år, så er han fortsatt en av landets aller beste 
herreløpere. Og etter ”tour’en” har han blitt bare 
bedre og bedre. Det var likevel ikke godt nok da 
Vidar Løfshus offentliggjorde OL-troppen etter 
målgang på Lillehammer lørdag. 

På tampen av sesongen 
har på ny en virus 
angrepet Niklas. Hva 
det gjør med resten av 
sesongen, som allerede 
er på hell, er ikke godt å 
si. Men vi håper på bedre 
lykke neste sesong!

 
For 20. gang inviteres det til festival på vakre 
Stuguvoldmoen, og det er 30 år etter den første i 1984. 
Festivalen har utviklet seg kontinuerlig, og har gått fra 
å være «Trekkspillfestivalen ved Syltoppens fot» – til 
den musikalsk bredere Tydalsfestival`n. Som vanlig vil 
festivalprogrammet være variert og folkelig, og by på 
noe for de fleste. 

Festivalen arrangeres fredag 18. og lørdag 19. juli – 2014.

De fleste artistene er nå klare, og festivalen er 
kjempeglad for endelig å kunne ønske selveste Åge & 
Sambandet velkommen til Tydalsfestival`n. Åge går 
på scenen lørdag kveld. Samme dag kommer også 
Charlotte Audestad, en meget spennende trøndersk 
artist som har høstet mange lovende omtaler. Lørdag 
kveld suppleres med Trondheimsbandet The South, 
ett kvalitetsband med «sørstats sound» over seg. I 
anledning «Vømmølåret» har arrangøren selvsagt 
booket Vømmølgutan fra Verdal – Vømmølmusikkens 
vugge. Heltrøndersk musikalsk aften med andre ord, 
inkludert teltet der Meyer & Dahlberg kjører showet. 
Fredag spiller duoen Exit Stage i teltet, trubadurer 
fra Trondheim som er på Stugudal for første gang i 
festivalsammenheng.

Lørdagens tradisjonelle familieforestilling vil som i 2013, 
starte med innslag fra kulturskolene i Selbu, Holtålen og 
Tydal. Anders Jektvik er klar for Stugudal – meget aktuell 
med ny plate og veldig i skuddet med låten «Rampa» 
(Cola`n her), en morsom sang fra en opptreden på Rampa 
i Hommelvika.… I tillegg jobbes det med å supplere 
familieprogrammet, med litt humor og noe for de yngste 
festivalgjengerne. (ikke ferdig da bladet gikk i trykk)

Fredag kveld går Black Debbath på scena, heavy metal 
bandet med sine humoristiske og politiske tekster blir 
en helt ny opplevelse for Tydalsfestivalens publikum. 
Fredagskvelden for øvrig vil ha stor partyfaktor med 
hiphop gutta fra Staysmann & Lazz og velkjente Bjørn 
Rosentrøm som hittil i bookinga sammen med Meyer 
& Dahlberg er den eneste artisten som har besøkt 
festivalen også tidligere med stor suksess. I tillegg 
er Gyllene Tider Tribute bandet Moderna Tider også 
på fredagens program, dvs «Sommartider hei-hei» - 
«Flickorna på TV2» - «Billy» = klart for allsang..!!

For mer info – følg med på festivalens hjemmeside: 
www.tydalsfestivaln.no og følg oss på Facebook…

Festival nr 20. På 
Stuguvoldmoen

Marit Flakne Kvithammer var en av dem som fikk 
nye ski med hilsen fra Niklas.
Alle 1. og 2. klassinger i Tydal fikk nye ski med hilsen 
fra Niklas Dyrhaug
Av: Ingar Lien, Andreas Reitan, Nea Radio
Som en del av skilandslagets sponsoravtale med 
Aker får landslagsløperne 50 000 kroner hver 
som skal gå til rekrutteringsarbeid i klubben de 
representerer.  Niklas Dyrhaug bestemte at pengene 
skulle gå til nye ski, sko og staver til alle første og 
andreklassinger i Tydal. 
Pappa Ole Ingebrigt møtte opp i Tydalshallen 
etter skitreningen, og sammen med tidligere 
landslagsløper i kombinert Ola Morten Græsli delte 
han ut nytt skiutstyr til 14 fornøyde barn.  Pakken 
består av ski, staver og sko fra Fischer og i tillegg en 
lue fra sponsoren Aker. Utstyret er tilpasset hver 
enkelt elev i forhold til lengde og vekt, og skiene er 
håndplukket til hver enkelt. 

Nye ski fra Niklas

Foto: A.Sprauten

COOP TYDAL
MANgE gODE TILBUD I PÅSKEUKA

Velkommen til COOP-TYDAL

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

- Kolonial
- Jernvare
- Garn
- Apotekvarer
- Tipping
- Post i butikk
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Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Kran- og taljekontrollør!

Dolmar motorsager!
Salg og service!

Vi leverer Can-am ATV-er
og utstyr disse

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser

Vi foretar 
oljeskift!

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

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk AS
EU Kjøretøykontroll!

Kom innom for å se
Lynx-nyhetene!

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

Dolmar motorsager!
Salg og service!

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

Vi utfører
4-hjuls-
kontroll!

Bilverkstedet
for alle bilmerker!

Ring oss når du trenger 
hjelp til bilen, traktoren 

eller andre kjøretøy!

Vi sjekker og tar
dekkskiftet 

for deg!

Vi foretar 
AC-klimaservice

Motorproblemer
tar vi oss av!

Støtdempere.
spissing,
bremser 

Vi foretar 
oljeskift!

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

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

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

God bilpleie!
Nytt batteri?
Nye dekk?

Reperasjonene
utføres av fagfolk
som kan sitt fag!

Bil & Landbruk ASEU Kjøretøykontroll!

Maling / beising 
utføres rimelig 

Hytte / hus. 
Gode referanser i Tydal. 

Ta kontakt for uforpliktende 
befaring og pristilbud. 

Tlf. 91 51 35 55 / 92 50 72 72 

J   
7590 Tydal - Tlf: 41215692

ohn Berggård Bygg

Nybygg

Tilbygg

Rehabilitering 

Etablert 1991

Velkommen til Isfiskekonkurranse  
på Stuggusjøen påska 2014

D ståss itt ærbe åt den da kara ... 
D bøtne itt mat ti den da kar’n... 
Søljsam / søljsåmt 
Å stråfne  
Bortaelvingen ska en tur fremmi galenj. Ønaren ska 
oppi galenj. Døm ska vør i stund oppi galøm.  
I feløm tru e de e i rættele jokumsver no ja. 
Kanneffles- småsless 
Halførd i fela no ja 
Å vårrå fripostug.. 
Ætte’n Ivar va her, vart det my nedluggu oppi skoga. 
Åsså kain d vårrå brutsjli------- 
Fløye 
Flene 
Flækkje 
Heide se t 
Grålek 
Styrvæng 
Langfræmmunj = sjeldent besøk 
Lærv / Lærvstør* = Slarkåt person ( * me den 
bokstavin di vet) 
Likgla-sole = Slarkåt / unøyaktig person 
- Om mønæn 
- Likslu 
Nå nei mi e ittnå kjønnfroska

12

SILDBRØDBÅTTÅ

“Da mi va ongan va det en ting mi likte kjøli godt. 
Mi skrapa silda ren og fin førri mi renska a å to tå skinnet. 

Så la mi silda på hembåkkå flatbrød og skar kokte 
potetbita og la oppå. Så la mi det hele på komfyren så det 

vart sprøtt. Det her va kjøli godt! 

Nam-nam. 

Det henda mi sloss om det her.”

TYDAL
Storerikvolden ca. 1948. Rensing av fisk (måggå fisk). Martin Østby til høyre.

Vi gjentar fjorårets suksess og arrangerer 
isfiskekonkurranse på Stuggusjøen.  Best fiske fra 
Stjørdal vil være til stede og selge alt du trenger 
av fiskeutstyr. Så her blir det muligheter for både 
nybegynnere og erfarne fiskere

Konkurransen arrangeres onsdag 16.4 og varer fra 
klokken 13.00 – 16.00, påmelding fra klokken 11.30

De blir mange, flotte premier:

1. premie: Største fisk:   
Kroner 4.000,-  

samt vandrepokal

2. premie: Mest fisk (total vekt)  
Kroner 2.000,-

I tillegg blir det premiering av minste fisk samt 
mange uttrekkspremier. Alle barn får premie! 
Premieutdelingen vil foregå umiddelbart etter at 
konkurransen er avsluttet.

Det blir kaffesalg hele dagen.

Etter konkurransen blir det isfiskeforedrag med Cato 
Bekkevold i Madam Dahl på Væktarstua. Det blir 
også taco og pizzabuffé fra kl.18 (kr.165,- pr pers.)

Pris deltakelse: 

Barn: 50,-

Voksen (Over 16. år): 150,-

Konkurransen arrangeres av Stugudal Fjell, Stugudal 
grunneierlag og Tydal jeger og fisk

Velkommen!!

TYDALSDIALEKTA

Bildet er fra Tydal Kommunes hefte om TRADISJONSMAT.

På Facebook kan du finne ei side som Rita Øverås har opprettet med mange artige Tydalsord. Mange kan 
ikke jeg som innflytter oversette, men kanskje kan dere ha en gjettelek? Jeg siterer fra denne siden:

Ungdomslaget, ved Asbjørn Rotvold, informe-
rer om at de også i år arrangerer påskefest på 
skjærtorsdag på Bjørkly. TORNADO GOLD spiller.  
Andre fester er i skrivende stund ikke bestemt. 
Følg med på infotavler i kommunen. 
Andre arrangementer i 2014: Det blir som 
tidligere år arrangert 17.mai-frokost på ung-

domshuset. I pinsehelga vil det bli pinsemoro på 
festivalområdet Stuguvoldmoen. Alle er hjertelig 
velkomne til våre arrangement.
Vi kommer tilbake til U.L.Fjellblink i neste utgave av 
bladet. Men Asbjørn ønsker å minne om mulighe-
ten for å leie huset, med sterkt reduserte priser for 
medlemmer! 
 

U.L. Fjellblink

Laget ønsker medlemmer og andre GOD PÅSKE!
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8-22

Til din tjeneste!
Esso Sørflakne er en tradisjonsrik, men 
moderne bensinstasjon beliggende ved 
riksvei 705, midt i Selbu sentrum.

Foruten en moderne og innholdsrik bensinstasjon 
forhandler vi både gressklippere, snøfresere og 
motorsager, samt utfører service og reparasjoner på 
disse produktene.

Vi har også et moderne bilverksted, blant annet 
med utstyr for service av klimaanlegg.

I tillegg er vi medlemmer av Viking Redningstjenste, 
og utfører bilhjelp til alle døgnets tider.

Ring oss på 73 81 73 50 eller stikk innom å ta en titt 
på det vi kan tilby.

Vi hos Esso Sørflakne er til din tjeneste!

Eggen og Holden 
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og 
handlaft. Nybygg og 

tilbygg
Adr: 7590 Tydal

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

Eggen og Holden
Bygg AS

Hytter i bindingsverk og hand-
laft.

Nybygg og tilbygg.

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

Mob. 951 54 441/ 901 72 769

Tydal
Vedprodukter

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

For bestilling ring:
Jon Helge Kåsen

73 81 46 82 - 909 73 324

Flemming Lunden
918 80 715

KNØTTETREFF
Det blir samlingsstund for våre minste innbyggere i sammen med foreldre på 
Aktivitetssenteret.

Vi ønsker at treffet blir en sosial samling der foreldre og barn kan møtes, knøttetreffet 
er gratis. Skal du ut på trilletur, eller har du/dere lyst til å ta en tur? Kom innom!

Dato for første treff er onsdag 5.mars kl.11.00-14.00 og videre annenhver onsdag ( i 
partallsuker).

Kontaktperson er Ann Mari Garberg Iversen som sammen med Tydal Frivilligsentral og 
Liv Solfrid vil tilrettelegge til det beste for alle.

Det blir ordnet med te/kaffe, saft og kjeks. Hvis noen ønsker å ta med noe annet «å 
bite ti» avtales dette etter hvert.

Evt spørsmål kan rettes til Liv Solfrid på Frivilligsentralen 97669121

VELKOMMEN TIL KNØTTETREFF PÅ AKTIVITETSSENTERET  
5.MARS 2014 KL. 11.00-14.00

Telefon: 95160160
www.dybvad.no

 

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

Totalleverandør av trykksaker og grafisk profilering!

FOTO

REKLAME

PROFIL

WEB

LOG
O

	  

	  

FYSIO’N	  PÅ	  DALA	  
v.	  Anne	  Marit	  Nordland	  Lerstad	  
Henvendelse	  tlf.	  93	  42	  75	  35	  

Mail:	  www.anmanord@frisurf.no	  

	  

Selbu Fysikalske 
institutt 

 
Nyhet fra januar:  

Nyheter fra januar: oppstart i Ås 1 dag pr. uke.

For timebestilling ring: 93427535
e-post: anmanord@frisurf.no
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Brødvarer i Tydal
Coop Tydal

Stugudal Handel
Stugudal Håndverk & fritid

Væktarstua

Fra

Lørdag 12.april (Palmelørdag)
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 Salgs- og 
fotoutstilling på Håndverkern alle dager i hele påska.

Tydal Skisenter åpent 10-16

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

Søndag 13.april (Palmesøndag)
Stugudal Landhandel åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18. 
Fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16

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

Middagsbuffé.

Mandag 14.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 Husk 
Fotoutstilling.

Patrusli Gård: Ridetimer på bane kl. 18-19.30

Tydal Skisenter åpent 10-16

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

Dagens: Kyllingsnadder

Tirsdag 15.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 
Fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Patrusli Gård: ”Måneskinnstur” 19.00-22.00 

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

Dagens: Saltkjøtt og stappe

Barnas dag kl.13-15. Barnas afterski i lavvo kl.15-
16.30

Onsdag 16.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18

Isfiskedag og fotoutstilling på Håndverkern.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Patrusli Gård: Ridetimer på bane kl.18-19.30

ISFISKEKONKURRANSE PÅ STUGGUSJØEN! Med 
påfølgende foredrag i Madam Dahl på Væktarstua av 
Cato Bekkevold. Taco- og pizzabuffé.

Væktarstua Hotell: Forlenget Afterski/pubkveld i 
lavvo fra 16.30, middagsservering.

Dagens i kafeen: Varmrøkt Tydalsrøye

Dette skjer i påska 2014!

Skjærtorsdag 17.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 Husk 
fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Stugudal Rundt, turskirenn

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

Dagens: Tacobuffé.

Fest i Bjørkly kl.21-01. 

Langfredag 18.april
Stugudal Landhandel åpent 09-20

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 Husk Salgs- 
og fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16. Afterski med levende 
musikk i kafeteriaen fra 16-22.

Patrusli Gård: «Måneskinnstur» 19.00-22.00 

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

Dagens: Biffsnadder av rein.

Fest i Bjørkly kl.21-01. 

Snøscootercross.

Påskeaften 19.april
Stugudal Landhandel åpent 09-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 Husk salgs- 
og fotoutstilling.

Glad-dag!

Tydal Skisenter åpent 10-16

Patrusli Gård: «Finnøyvoldtur» kl.12-15

Barneskirenn kl.12, påmelding Væktarstua.

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

Dagens: Mørbrad av rein.

Café Martine: Levende musikk fra kl.22.30.

1.påskedag 20.april
Stugudal Landhandel åpent 10-18

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 
Fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Væktarstua Hotell: Stor påskebuffé

2.påskedag 21.april
Stugudal Landhandel åpent 10-16

Stugudal Håndverk og Fritid åpent 10-18 
Fotoutstilling.

Tydal Skisenter åpent 10-16

Væktarstua Hotell: Middagsbuffé

TYDAL SKISENTER TAR SJØLSAGT SNØ-
FORBEHOLD, MEN ÅPNER SÅ SNART DET 
KOMMER NOK SNØ! ANDRE SNØ-AVHENGIGE 
ARRANGEMENTER: FØLG MED INFO OG OPPSLAG 
PÅ TURISTINFORMASJONENE.
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Foto: Bernt Kulseth

2. august 2014

www.storsylenopp.com 

Trenger du elektriker?

Hyttefelt i Tydal
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Byggmester, Takstmann
Grantun, 7580 Selbu

Mob: 916 90 067
e-post: firmapost@nesvoldbygg.no

www.nesvoldbygg.no

TA KONTAKT FOR VÅR HYTTEKATALOG

Skal du bygge eller renovere hytten din?.  
Har du allerede en hytte du enten har vokst ut av eller  

som du ønsker å bygge om?.
 

Nesvold Bygg AS leverer hytter, tilbygg, samt moderniser-
ing/rehabilitering av eksisterende hytte, etter dine ønsker. 

Vi har tilgang på hyttetomter. 
 

Ta kontakt så kan vi hjelpe deg med dine hytteplaner.

A
S

(Fra «Helter og monstre på himmelvelvingen» av 
Maj Samzelius. En serie på fire bøker som handler 
om den gresk romersk mytologien som har gitt 
stjernene og stjernebildene navn.

Mai Samzelius skrev en serie på fire bøker om de 
gamle spennende sagnene om Storebjørn, Lillebjørn, 
Orions belte og de andre stjernebildene. 

Handlingen starter med at tre barn, Kristoffer, Jesper 
og Jenny, er på besøk hos sin onkel en kveld TV-en 
går i stykker.  For at de ikke skal kjede seg går onkel 
Martin og ungene ut i sommernatten, og onkel 
Martin forteller alt han vet om de gamle sagnene. 
Kjempespennende og dramatisk!)

PÅSKEHAREN.

En gang Orion jaktet i skogen traff han en liten fugl 
som hadde bygget redet sitt på bakken. Fuglen får øye 
på Orion og ber forskrekket om at han ikke må tråkke 
på de fine eggene den har i redet. Med en hånlig latter 
spør Orion om ikke fuglen vet hvem han er og når han 
ser redet tråkker han på det med vilje og ødelegger 
alle eggene. Fuglen krøp sammen ved redet og gråt. 
Etter en stund hører den en vakker sang. Det var 
vårgudinnen Ostera som sang for blomster og fugler. 
Ostera spør hvorfor fuglen er så lei seg, og hvorfor 
den ikke kan bygge et nytt rede. Men det tør ikke 
fuglen så lenge Orion er i nærheten. Jeg skulle ønske 

Hvorfor legger påskeharen egg?
jeg var et annet dyr, sier fuglen, et dyr som kan løpe 
like fort som jeg kan fly! Jeg kan skape deg om til en 
hare, sier Ostera, og slik ble fuglen til en hare. Haren 
er rask og smart og kan lure både hunder og jegere. 
På stjernehimmelen ser du at haren ligger mellom 
beina til Orion, slik at han ikke ser den.

Haren sprang og hadde det fint i skogen. Men neste 
vår da Ostera kom på besøk, hørte hun noen som gråt 
sårt. Det var haren. Hun spurte om den angret at den 
var blitt en hare. Det gjorde den ikke, for det var moro 
å hoppe rundt, men den savnet slik å kunne legge 
egg. Ostera spurte om den ikke kunne bygge seg et 
rede å legge egg i det. Det gjorde haren og slik gikk 
det til at påskeharen legger egg en gang i året.
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www.selbusparebank.no    Tlf 04285

Selbu – Tydal – Stjørdal – Trondheim

Lokalbanken ved din side

Som lokalbank har våre 
kunderådgivere de beste 

forutsetninger for å gi gode råd 
og tjenester til kunder som vi blir 

ordentlig godt kjent med.

Foto: Debbie T. Spets

Vi kan tilpasse kundemøte med deg
man-fredag kl 08.00-18.00, 
etter avtale med din egen 

personlige rådgiver.
 

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

Kontakt oss!

Go
d P

ås
ke

!

Vi går til kirke
Tydal kirke
28.02.2014  
kl. 20.45 - Fredsgudstjeneste rett etter 
Karolinerspelet i Tydal

02.03.2014  
kl. 11.00 - Karnevalsgudstjeneste m/dåp

23.03.2014  
kl. 11.00 - Gudstjeneste m/tårnagenter  
m/dåp

17.04.2014  
kl. 18.00 - Skjærtorsdagsgudstjeneste  
m/lammemåltid

15.05.2014  
kl. 18.00 - Konfirmantenes 
prosjektsgudstjeneste

17.05.2014  
kl. 11.00 - 17. mai gudstjeneste

Stugudal Kapell
18.04.2014  
kl. 18.00 - Langfredagsgudstjeneste

21.06.2014  
kl. 18.00 - Musikkandakt

Aksjekjøper Postnr. Sted Beløp
Tor Jakob Reitan 7513 STJØRDAL 4000
Stugudal Camping 7590 TYDAL 4000
Pål Aunehaugen 7015 TRONDHEIM 2000
Aud Kåsen 7590 TYDAL 4000
Ole Øwre 7075 TILLER 2000
Sylene Eiendom AS 7049 TRONDHEIM 2000
HM-Kompetanse 
partner AS 7080 HEIMDAL 4000
Bård Røstad 7075 TILLER 2000
Ander Ulseth 7049 TRONDHEIM 2000
Eli Mjøen 7080 HEIMDAL 2000
Sylan Opplevelse 
AS 7054 RANHEIM 4000
Roar Maaø 7014 TRONDHEIM 2000
Arne Otto Vedvik 7054 RANHEIM 8000
Øyvind 
Smukkestad 7043 TRONDHEIM 2000
Heidi Irene Overvik 
Øverli 7032 TRONDHEIM 2000
Mads Einar Berg 7054 RANHEIM 2000
Anne Sofie Hegstad 7054 RANHEIM 2000
Tydal Utleieservice 
AS 7590 TYDAL 2000
Tom Christensen 2388 BRUMUNDDAL 2000
Hallgeir Berg 7024 TRONDHEIM 2000
Greta Aune 7513 STJØRDAL 2000
Nils Otto Huseby 7038 TRONDHEIM 6000
Ole Waagan 7506 STJØRDAL 2000
Arve Nordtvedt 7054 RANHEIM 2000
Torstein 
Sjøholtstrand 7054 RANHEIM 2000
Anne-Brit Skjetne 7607 LEVANGER 2000
Ole Ingebrigt 
Dyrhaug 7590 TYDAL 2000
Arvid Fines 7041 TRONDHEIM 2000
Selbu Fysikalske 
Institutt og Spa 7580 SELBU 2000
Helge Edvard 
Eriksen 7041 TRONDHEIM 2000
Stig Schei 7048 TRONDHEIM 2000
Trude Opsal 7042 TRONDHEIM 2000
Jarle Hildrum 7563 MALVIK 2000
Jostein Steensnæs 
Bjøndal 7040 TRONDHEIM 2000
Kjell Arne Foros 7500 STJØRDAL 2000
Vigdis Moengen 7041 TRONDHEIM 2000
Rotvoldlia 
Hytteforening 2410 HERNES 4000
Arne Roger og 
Beate Berg 7517 HELL 2000

Kari Opsal 281 OSLO 2000
Odd Håvard Morset 7590 TYDAL 4000
An-Magritt Hegstad 7590 TYDAL 2000
Frode Jenssen og 
Laila Størseth 7580 SELBU 2000
Tydal IL Hovedlaget 7590 TYDAL 4000
Hildur Lien 7590 TYDAL 4000
Væktarstua Hotell 
AS 7590 TYDAL 10000
Helge Kvithammer 7051 TRONDHEIM 2000
Frode Andrè 
Sørensen 7089 HEIMDAL 2000
Haintjønna 
Hyttelag 7052 TRONDHEIM 10000
Kvithuset Holding 
AS 7053 RANHEIM 4000
Kjell Kåsen 7590 TYDAL 2000
Berit Kåsen 7590 TYDAL 2000
Stugudal 
Grunneierlag 7590 TYDAL 50000
Dina og Edvin Aune 7519 ELVARLI 2000
Ingjald Græsli 7590 TYDAL 2000
Jarle Gullbrekken 2500 TYNSET 2000
Unn Kristin 
Sandnes 7054 RANHEIM 2000
Andreas Reitan 7580 SELBU 2000
Morten Imbsen 7054 RANHEIM 2000
Eldri Høgåsen 7517 HELL 2000
Rune Ottem 2410 HERNES 2000
Thor Eirik Lobben 7054 RANHEIM 2000
Jakob Soldal 7054 RANHEIM 2000
Arve Stokke 7509 STJØRDAL 2000
Torgeir Wiig 7053 RANHEIM 2000
Roar Larsen (Gerd 
Eva Johnsen) 7054 RANHEIM 2000
Bjørn Sverre 
Ingstad 7514 STJØRDAL 2000
Kjølvollvegen 
hytteforening 7503 STJØRDAL 4000
Skjørstad Bil AS 7629 YTTERØY 2000
Morten Solli 7507 STJØRDAL 2000
Lasse Nilsen 7025 TRONDHEIM 10000
Harry Størseth 7584 SELBUSTRAND 2000
Jan Erik Svendsen 7500 STJØRDAL 2000
Marius Røstad 7503 STJØRDAL 2000
Svend Peder 
Vesterfjell 7020 TRONDHEIM 2000
Haakon Stene 7021 TRONDHEIM 2000
Lars Dokmo 7504 STJØRDAL 2000
Thor Aksel Hagen 7560 VIKHAMMER 2000

Arnt Olav Dragsten 7504 STJØRDAL 2000
Ole Kristian Strand 7056 RANHEIM 2000
Wenche Strand 7056 RANHEIM 2000
Hallgeir Juul 
Nygård 7030 TRONDHEIM 2000
Nils Nygaard 7504 STJØRDAL 2000
Kolbjørn Kyllo 7550 HOMMELVIK 2000

Sylsjøvegen 
Hytteforening v/
Oddrun Barø 7038 TRONDHEIM 10000
Mona Kristin Høiås 
Sæther 7020 TRONDHEIM 2000
Kjell Magne 
Størseth 7049 TRONDHEIM 2000

Aksjonærer i Tydal ski AS
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Tekst: Anne-Brit Skjetne

Martine var dristig og framsynt. Entreprenørånden, 
gjennomføringsevnen og framsyntheten hadde hun til 
felles med sine berømte søskenbarn, Thor Heyerdahl, 
Bjørn Lyng og John Lyng.

Hun bygde et hotell i 1929. I en avstengt bygd uten 
veiforbindelse om vinteren. Fjellturismen var i sin 
begynnelse. Boka beskriver utvikling av fjellturismen 
nasjonalt og lokalt og setter dermed Matines innsats 
inn i et historisk perspektiv.

Under andre verdenskrig var Væktarstua okkupert av 
tyskerne. Mye av det Martine og ektemannen Alfred 
møysommelig og med egne hender hadde bygd opp, 
ble ødelagt.

Hun måtte ta opp store lån for å gjenoppbygge hotellet 
Væktarstua i Stugudalen etter andre verdenskrig. Hun 
lånefinansierte innbo og utstyr. Det gikk så vidt rundt 
økonomisk, og det var ingen driftsår med røde tall på 
bunnlinja.

Da hotellet ble gjenoppbygd etter krigen, skulle 
det skinne av hotellet. En av de mest renommerte 
arkitektene i Trøndelag ble engasjert. På forunderlig 
vis klarte Martine å skaffe tilveie bygningsmaterialer 
og innbo i en tid sterkt preget av vareknapphet 
og rasjonering. Hun var en mester i nettverks-og 
relasjonsbygging.

Tjenestetilbudet hadde hele tiden fra etableringen 
i 1929 høy standard. Martine var mange tiår foran 
sin tid i reiselivsnæringen. I dag har den nasjonale 
reiselivsstrategien slått fast at Norges fremste 
konkurransefortrinn er å satse på kulturbaserte og 
naturbaserte opplevelser med utgangspunkt i det 
lokale. På Væktarstua ble gjestene tilbudt lokal mat, 
de

fikk formidlet lokal historie, se tydalspolsen, høre 
musikken og oppleve rytmen fra bygdas egne 
spillemenn. Det var fjellets fascinerende muligheter 
som ble markedsført, tur til fots og på ski, fiske, jakt, 
multeplukking, tranedans.

I 45 år ga hennes virksomhet lønnet arbeid for 
mange unge jenter, voksne damer og noen menn. 
Kvinnene hadde knapt andre alternativ til å skaffe seg 

sitt eget utkomme. Egen inntekt bygde selvtillit og 
selvstendighet hos tausene på Væktarstua.

Det var stamgjestene på Væktarstua som etter hvert 
bygde seg hytter i Stugudal. Tidene forandret seg, 
egne hytter erstattet lange hotellopphold i påske-og 
sommerferie.

Martine Lyng Unsgård la dermed grunnlaget for 
hyttekommunen Tydal. Nå er hytteturismen en av de 
viktigste næringsveiene for kommunen.

Tydal og Stugudalen har historisk hatt mange ferd-
selsårer over fjellet og mot nabokommunene i sør. 
Det var arbeid å finne i gruvene, det var varebytte og 
kulturelt fellesskap. Musikk, dans, språk vitner om 
samkvem mellom folkene på begge sider av fjellene. 
Boka beskriver de historiske ferdselsveiene som gikk 
til fots, på ski eller med hest og slede.

I nesten 85 år hadde kommunene som ble berørt av 
veien kranglet om hvor bilveien over fjellet fra Tydal 
og sørover skulle gå. Martine tok «spaden» i egne 
hender og satte i gang med å bygge veien over fra 
Stugudalen til Brekken. De startet med veibygginga 
før finansieringa var ordnet. Martine selv bestemte 
hvor traseen skulle ligge. Det ble en av de vakreste 
fjellovergangene i landet. Det ble også en svært viktig 
kommunikasjonslinje for turister som ville besøke 
turiststedet Stugudalen.

Hun utviklet sin personlighet under påvirkning av 
høyst ulike kulturer. En urban, internasjonal, og en 
lokal og avsondret. En kultur som tok inn internas-
jonale strømninger fra opplysningstiden. Darwins 
utviklingsteorier og Rousseaus filosofi brøt radikalt 
med bondesamfunnets tro og holdninger. På den ene 
siden slekt som var velstående og hadde høy utdan-
nelse, og på den andre siden mennesker som hadde 
fått sin «utdanning» gjennom arbeidets skole på 
små gårdsbruk i et lite, fattig og egalitært samfunn. 

Martine fant sin vei mellom disse motsetningene. Og 
veien ble akseptert. 

Hun tok modige, selvstendige og uortodokse beslut-
ninger også for sitt eget private liv. 

Hun var en bemerkelsesverdig kvinne som fortjener 
oppmerksomhet. 

Martine Lyng Unsgård«Du grønne glitrende 
tre god dag, vær 
hilset du som vi ser 
så gjerne…» det 
er ikke lenge siden 
mange av oss sang 
denne sangen i 
jula samtidig som 
blikket hvilte på et 
pynta juletre. De 
fleste av oss bruker 
gran, norsk gran 
tilpassa det norske 
klima gjennom 

generasjoner.  Til og med oppe i Stugudalen brukes 
vel gran selv om det ute i naturen er langt mellom 
granene her oppe mot fjellet. Men hvorfor er det så 
lite gran her, er det utelukkende på grunn av høyden 
over havet og kort vekstsesong?

De fleste som besøker Stugudalen kommer etter Rv 
705 fra Stjørdal. Oppover gjennom Elvran og over 
Selbuskogen står granskogen tett langs vegen. Like 
ens er det fra Rolset og oppover til Lauvøya. Derfra 
begynner det å bli lengre mellom granene. Videre 
oppover ser den observante at det fremdeles finnes 
grantrær, men nå er det langt mellom hvert tre selv 
om de virker både store og gamle. Dessuten virker det 
som de har en tendens til å stå i klynger i bjørkeskogen, 
og så er det mer furutrær enn grantrær. 

Mye av årsakene til dette finner vi i innvandrings 
historien til trærne. Det er nå 10 000 år siden den siste 
istida tok slutt her i Skandinavia. Så å si all vegetasjon 
i landet er etablert etter dette. Da kulda tok slutt og 
isen trakk seg tilbake ble det åpne og lyse landskapet 
raskt okkupert av lyskrevende blomsterplanter, gress, 
bregner og lavtvoksende busker. Bjørka, sannsynligvis 
som en lav, buskaktig vekst («fjellbjørk») ble snart 
det dominerende treslaget i en forholdsvis kald 
klimaperiode. Men for 9 000 år siden ble klimaet 
betydelig varmere, og da ble bjørkeskogene kraftig 
fortrengt av furuskoger. Furu tåler varmt og ikke minst 
tørt klima mye bedre enn bjørk, og nå vokste furu 
høyere til fjells enn noen gang i hele etter-istiden. Selv 
i tydalsfjella finner ennå i dag stammer av furutrær 
i høytliggende myrer. Varmetida fortsatte i mange 
tusen år, og nye varmekjære lauvtreslag etablerte 
seg i landet. Rik vegetasjon av ulike lauvtreslag ga 
etter hvert også grunnlag for dannelsen av et rikt 
jordsmonn. Da klimaet for ca. 4 000 år siden begynte 
å bli kaldere skjedde det store endringer i skogbildet, 
og det mest betydningsfulle som skjedde i denne 
perioden var at granskogen vandret inn i Norge.  

Vår gran, Picea abies, hadde sine kjerneområder i 
taigaområdene i Russland og Sibir. Herfra begynte 
den å spre seg vestover etter at istida tok slutt. 
Vandringen gikk seint, og den kryssa ikke grensa mot 
Finland før for ca. 5 500 år sida. Så tok det 2 000 år før 
granskogene nådde vestkysten av Finland og grensa 
mot Sverige. Spredningen foregikk videre vestover 

GRANSKOGEN  
Tekst og foto: Nils Prestmo

og sørover, og etter ytterligere 1 000 år stanget 
granskogen mot grensefjellene mot Norge. Den første 
granskogen i Trøndelag kom over grensa i Lierne ca. 
500 år f. Kr.. 400-500 år senere kom grana også over 
fra Sverige lengst øst i Verdal og over Storlien ned 
til Stjørdal. Ganske raskt og i løpet av noen hundre 
år hadde grana etablert seg i områdene øst for 
Trondheimsfjorden med unntak av dalførene langs 
Nea og Gaula. Så ble det en stagnasjon i utbredelsen, 
og først i ca. år 700 e. Kr. hadde det etablert seg 
granskog ved Trondheim, og i Selbu kom grana først 
ca. år 820 e. Kr.. Øverst i fjelldalene spredde ikke grana 
seg før etter 1500-tallet. 

I et utviklingsperspektiv er altså grana et ungt treslag 
i Tydal. Det har derfor neppe vært stort mer enn 
en generasjon med granskog her oppe i fjellbygda, 
og kanskje er ikke den siste naturlige ekspensjonen 
øst- og sørover ennå fullført. For at gran trives oppe i 
Stugudalen vitner en del fine granplantefelt om. Men 
det er tydelig at den naturlige granskogen i Stugudalen 
ikke har det lett i et barskt klima. Et klima som gjør 
det vanskelig å produsere modent frø ofte nok og i 
store nok mengder. Men gran vet råd, i alle fall nok 
til å klore seg fast, for har det først vokst opp et tre, 
legger de nederste greinene seg ned på bakken. Her 
i lyng og mose slår greina rot, og så vokser det opp 
nye trær rundt mortreet. Dette fenomenet kaller 
vi å forynge seg med senkere, og det er en form for 
vegetativ formering. Dette er mye av grunnen til at vi 
finner klynger med grantrær opp mot fjellet, og disse 
klyngene er dermed med på å sikre granetableringer i 
utkanten av vekstområdene.

Så kjære leser 
neste gang 
du er på tur i 
fjellskogen og 
finner deg en 
fin klynge med 
grantrær å søke 
ly bak eller sette 
deg inntil med 
sola i front, se litt 

nærmere på trærne og beundre disse granplantene 
som har klart å klore seg fast som det yngste av våre 
treslag. Ikke minst vær litt forsiktig med å bryte bar og 
kvist til sitteunderlag og brensel. Trærne har nok å stri 
med likevel.

Klynge med grantrær

Senkergruppe

Tydal Kommune kan takke Martine Lyng Unsgård for at hytteturismen nå er 
den viktigste næringsveien i Tydal.
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Fjelldronningen
Martine Lyng Unsgård

Anne-Brit Skjetne

Hun utviklet sin personlighet under påvirkning av høyst 
ulike kulturer. En urban, internasjonal, og en lokal 
og avsondret. En kultur som tok inn internasjonale 
strømninger fra opplysningstiden. Darwins utviklingsteorier 
og Rousseaus  filosofi brøt radikalt med  bondesamfunnets 
tro og holdninger. På den ene siden slekt  som var velstående 
og hadde høy utdannelse og, på den andre siden mennesker 
som hadde fått sin «utdanning» gjennom arbeidets skole på 
små gårdsbruk i et lite, fattig  og egalitært samfunn.
Martine fant sin vei mellom disse motsetningene. Og veien 
ble akseptert. 
Hun tok modige, selvstendige og uortodokse beslutninger 
også for sitt eget private liv.

Hun var en bemerkelsesverdig kvinne som fortjener 
oppmerksomhet.
Det var den viktigste motivasjon for å skrive denne boka!

Anne-Brit Skjetne.

Villmarkspanel, laftetømmer og trelast.

Ferdig laftet hytte i stavlaft malmfuru, 50 m2.

Anneks 30 m2 og anneks 12m2, selges klar for 
montering.

Tlf: 481 15 812

Mail: grendstad-sag@tydalsnett.no

Tørr bjørkved
selges!

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

For bestilling ring:

Flemming Lunden
918 80 715

Tørr bjørkved
Selges!

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

For bestilling ring:
Flemming Lunden

Tlf. 918 80 715

Vi har brukt mye energi/arbeid og penger i en 
omfattende endringsprosess av hotellet. Vi kaller 
prosjektet « Nye Væktarstua». Prosjektet gjøres 
sammen med vårt eiendomsselskap Sylene Eiendom 
og Innovasjon Norge. Interiørarkitekt Hege Lande 
fra Fagerhaug & Olstad står for utforming, design 
og farger. Vi vil også takke Anders Ulseth for hans 
entusiasme i prosjektet. Han har bidratt svært mye 
i planarbeidet og rundt økonomien i prosjektet fra 
eiendomsselskapet. Han har også lagt ned mange 
timer i å skaffe ting som utstyr, møbler etc.

Malermester Sebastian har utført en enorm innsats 
siden juni måned i fjor og frem til i dag. Han har 
hatt Totto som lærling. Vi til sammen har lagt ned 
et årsverk i egeninnsats. Heidi og jeg er svært stolt 
over alle som har stått på, sier Helge. Dette prosjektet 
er helt nødvendig for hotellet for å kunne overleve 
i markedet. Skal vi være med i konkurransen, så må 
det se i orden ut. Investeringer og ansiktsløftninger 
må til. Vi vil fortsette med prosjektet også hele dette 
året. Vi kommer til å gjøre det som økonomien tilsier. 
I år har vi også malt matsalen Madam Dahl og den lille 
matsalen. Neste prioritet er gulvlegging, og deretter 
står hotellrommene for tur. 

Væktarstua er også i ferd med å planlegge to 
vandrestier med utgangspunkt fra Væktarstua. Det 
er Tydal Kommune som er ansvarlig, men vi skal 
holde dem vedlike, forteller Heidi, og vi vil blant 
annet sørge for søppelbøtter. Vi vil også igangsette 

dugnader for å få ferdigstilt stiene. Dette er en del 
av et større prosjekt i Tydal. Skiltinga er tidligere 
beskrevet i S.F. nr.53 i artikkelen «Turmerking i Tydal, 
ved foten av Sylan». Turene blir merket med figurene 
fra den nasjonale standarden i tillegg til annen info. 
Disse to blir grønne, som er den letteste standarden. 
Den ene blir STRANDPROMENADEN på Rotodden, 
som vil bli tilgjengelig for barnevogner også, og den 
andre blir opp til fossen i Rotåa. De som vil gå en 
lengre tur kan fortsette ut i lysløypa, men dette er 
beregnet på barnefamilier og andre som ikke ønsker 
eller vil gå langt. Dette er ikke bare for Væktarstua, 
men for alle i Stugudalen som ønsker å gå. I tillegg 
planlegger vi å lage gang og sykkelsti foran hotellet, 
forteller Helge, slik at folk slipper å gå hovedveien fra 
hotellet til butikken. Dette er også et dugnadsbasert 
prosjekt, til beste for alle. Flere av våre faste gjester 
har allerede meldt sin interesse for å være med 
på disse dugnadene, og vi håper flere ser verdien i 
å få gjennomført dette. Denne veistrekningen er 
utfordrende for myke trafikanter, folk i biler gasser 
på og bryr seg ikke om at det er 50-sone, så det er 
direkte ubehagelig å gå der. Følg med på Væktarstua 
sin hjemmeside og Facebooksida for informasjon om 
dugnadene.

Ellers gleder vi oss til påske og mye liv. Masse folk 
i lavvoen, og god stemning med Ian og Ryan som 
afterski-band. Vi ønsker alle velkommen til en fin 
påskefeiring!

Væktarstua Hotell
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Vi tilbyr et bredt og attraktivt utvalg av hyttemodeller som er enkle 
og funksjonelle. Alle våre hytter/anneks bygger på tradisjonsrike 
modeller, men utvikles videre i takt med nye behovog krav. 
Vår prosjektingeniør og arkitekt har tett dialog med våre hytte kunder, 
og vi ønsker å ligge tidlig i utviklingen av nye, innovative løsninger 
som ivaretar nye behov.

Selbu ByggTre-kvaliteten innebærer at vi leverer hytter/anneks
med solide dimensjoner i materialer – og godt håndverkmessig
utførelse skaper det lille ekstra på våre hytter/anneks. Vi leverer
alt fra byggesett i laft/bindingsverk til ferdig monterte bygg.

www.selbubyggtre.no
Selbu Byggtre AS, c/o Kjeldstad trelast, 7580 Selbu, telefon 416 34 203, e-post: firmapost@selbubyggtre.no

Det er din hytte - føl deg hjemme!

	  

Matservering hver dag  
kl 08.00 – 23.00 
Stor & spennende påskemeny  
 
Dagens  
Palmesøndag; Middagsbuffè; 200,- 
Mandag; Kyllingsnadder; 170,- 
Tirsdag; Saltkjøtt og stappe; 180,- 
Onsdag; Varmrøkt Tydalsrøye; 175,- 
Skjærtorsdag; Tacobuffè; 165,- 
Langfredag; Biffsnadder av rein; 
200,- 
Påskeaften; Mørbrad av rein; 250;- 
1.påskedag; Stor Påskebuffè; 200;- 
2.påskedag; Middagsbuffè; 200;- 

Livet i lavvoen  
Afterski i lavvoen hver dag  
fra palmelørdag til påskeaften  
kl 16.30 - 19.00. Ian & Ryan spiller. 

Onsdag 16/4; Forlenget lavvo; 
Etter afterski blir det middag i 
lavvoen,  og vi fortsetter med en 
trivelig pubkveld. 

Cato Bekkevoll 
Holder foredrag i Madam Dahl 
etter isfiskekonkurransen på 
Stugusjøen. Her vil det bli servert 
taco og pizzabuffè fra kl 18.00. 
165;- pr pers. 

Telefon 73 81 31 00  
E-mail: 

post@vaektarstua.no  
www.vaektarstua.no  

For Barna 
Barnas dag tirsdag 15/4 kl 13.00 – 
15.00. Hesteridning, aking, film, 
grilling, bading og lavvo.       
Barnas afterski i lavvoen tirsdag 
15/4        kl 15.00 – 16.30.                                                             
Barneskirenn påskeaften kl 12.00 
påmelding.   
 

Bar & Dans 
Åpen bar hver kveld fra 
palmelørdag til påskeaften.  
Levende musikk i Cafe Martine 
påskeaften fra kl 22.30 
 

Fjellrøye fra Tydal 
Rakfisk røye: rund flekket vakumpakket og filè m/skinn vakumpakket. 
Varmrøkt pepperøye.
Produktene selges på: Coop OBS og Mega Nordland,Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedemark, 
Romerike, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og telemark. Ica Maxi og Supermarked, Joker og 
Spar Trøndelag og Oslo, Coop Tydal, Stugudal Håndverk og fritid, Stugudal Landthandel eller spør 
i din matvarebutikk. 

Hjemmeside: www.tydalfisk.no    I    E-post: tydalsfisk@tydalsnett.no    I    Tlf: 73 81 51 81
Bli venn med oss på facebook. Last ned vår nye applikasjon for smarttelefon ved å laste inn 
hjemmesiden på din smarttelefon eller benytte QR-kode på vår produktetikett.
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Tekst: Helge Mjøen Foto: Terje Sæterhaug
Neadalen Fritid ble etablert i 2012. Hyttenaboene 
ved Stugusjøen, Helge Mjøen fra Trondheim og 
Olav Nykkelmo fra Selbu, bestemte seg for å forsøke 
seg som tilbydere innen naturbasert reiseliv i Sylan. 
Satsingsområdet var i utgangspunktet guiding av 
fiskere der Stugusjøen, Nesjøen, Tya, Nea og et av 
områdets mange fiskevann var aktuelle mål. Etter 
hvert er satsingsområdet blitt utvidet til også å 
gjelde padling og guidede fjellturer. Alle aktivitetene 
med Patrusli Gaard som utgangspunkt og viktig 
samarbeidspartner.                                           

Padling er blitt en meget populær aktivitet. Mange 
har gått til innkjøp av kajakk eller kano for å kunne 
utøve sin hobby. Dette er en trend vi har merket oss i 
Neadalen Fritid. Spesielt ved Stugusjøen er det vokst 
fram et miljø av padleentusiaster som er ivrige utøvere 
av sin hobby. Et organisert tilbud til disse entusiastene 
har vært etterspurt og da spesielt kursing innen 
sikkerhet. I samarbeid med Neadalen Padleklubb og 
Patrusli Gaard gjennomførte selskapet sist sommer 
flere kurs som førte fram til Norges Padleforbunds 
«våttkort», et sertifikat som viser at utøveren har 
gjennomført sikkerhetskurset. Til sammen ble 13 
personer sertifisert i henhold til kravene/ målene 
som «våttkortet» representerer.  Neadalen Fritid 
vil også gjennomføre sertifiseringskurs kommende 
sesong. (se annonse).                                                   
 Ikke alle kursdeltakerne har gått til anskaffelse av eget 
utstyr. Disse har muligheten til å leie nødvendig utstyr 
av arrangøren. Dette er utstyr det er anledning til å 
leie også utenom kurstid ved å framvise ”våttkort”. 
I tillegg til å arrangere kurs, vil det også bli arrangert 
guidede padleturer på de store sjøene i Stugudals 
nærområde.

Motorsportforbundet har tatt ut landslagene til 
Nordisk, EM og VM.

Ståle Østby Eggen og Jonas Østbyhaug er begge klare 
for VM i snøscootercross som kjøres over to helger 
- i Skellefteå i Sverige 8. mars og i Tuuri i Finland 
15. mars.  Sammen med Ståle og Jonas er Martin 
Moland, Magnus Lindbäck og Kristoffer Holm tatt ut. 

På laget som kjørte EM i Hattfjelldal 1. mars ble 
følgende tatt ut: Jonas Østbyhaug, Ståle Østby 
Eggen, Magnus Reiten, Kim Johansen, Marius Nord, 
Ola Sundset, Roar Vinsnesbakk, Fredrik Kirkhus, 
Espen Kjellmann, Robert Lunden, Martin Moland og 
Kristoffer Holm.  Den siste plassen var reservert Elias 
Ishoel, men det er i skrivende stund  ikke klart om 
han fikk dispensasjon til å kjøre fordi han er for ung. 

Tydal kommune deler ut et idrettsstipend til en 
kandidat etter innstilling fra idrettsrådet. I statuttene 
for stipendet heter det at det kan deles ut hvert 
andre år, dersom det finnes en verdig kandidat som 
har «markert seg lokalt eller på kretsnivå». Det gjorde 
det denne gang, i følge HOK-utvalget, som fulgte 
innstillinga fra idrettsrådet og tildelte stipendet til 
scootercrosskjøreren Ståle Romund Eggen for året 
2013. Han ble i 2012 kåret til Årets snøskooterutøver, 
og har siden da kjørt en sesong til både i scootercross 
og motorcross. Han ble norgesmester i stadioncross 
og tok bronse i Pro Open, ble Midt norsk mester i MX 
Open og i MX 2 ble det er tredjeplass sammenlagt. 
Like før jul fikk han muligheten til å reise til Canada 
og kjøre et stevne for et Canadisk team, noe som 
ga mersmak. Etter å ha startet årets sesong her 
hjemme med Arctic Cat Cup og kvalifiseringsløp i SM, 
delvis med noen uhell og stang ut. Deretter ble det 
nok ei uke i Canada sammen med mekaniker Mats 
Kvitland med flere løp der. Med en 5. plass i finalen 
siste løpsdagen anses turen som vellykket. Mars er 
en hektisk måned med to kjørere fra Tydal MK på 
landslaget som skal delta i EM, VM og NM. Snøen har 
foreløpig latt vente på seg her i Tydal, så grunnlaget 

SNØSCOOTERCROSS
for kjøretreninga er gjort blant annet i Sverige. Siden 
det meste har passert når dette bladet er leserne i 
hende, kan dere lese resultater på Ståle Eggens 
Facebookside.

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

samt ordinær Taxi

Neadalen Fritid - en aktivitetstilbyder i Sylan

Et annet tilbud til fiskeinteresserte er guidet tur med 
hest og kløv til et fiskevann der vår samarbeidspartner 
har sikret seg eksklusive rettigheter.
Guidede fjellturer er også etterspurt. En tur inn i 
Sylanområdet, en fisketur til et av områdets mange 
fiskevann, eller oppleve planter, fugler og pattedyr i 
et tøft fjellterreng. Dette er alle flotte opplevelser du 
vil bære med deg gjennom resten av livet.
Dersom du ønsker å få ”sydd” sammen en del av 
aktivitetstilbudene nevnt ovenfor til en pakke, kan du 
kontakte Neadalen Fritid for informasjon og pris.
Velkommen til opplevelsesrike dager i Sylan.  
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Klart du kan! 

Klart du kan! 

Kontakt:
Tlf. 7381 0440
E-post: firmapost@maxboselbu.no

PLANLEGG SOMMERENS PROSJEKT OG TA KONTAKT FOR PRISTILBUD OG BESTILLING NÅ!

SELBU

•	 Hele	Neadalførets	byggevareforretning

•	 12	000	lagerførte	varer

•	 Fast	lavpris	på	en	rekke	produkter

•	 God	fagkompetanse	på	alle	varegrupper

•	 Egen	kjøkkenavdeling

•	 Forhandler	alt	av	hytteutstyr	fra	Sunwind,	

Hyttetorget	og	Hyttebua

Åpningstider: 
Mandag – torsdag 07-17
Fredag 07-18
Lørdag 10-14

Klart du kan! 

Faste	utkjøringsdager	til	Tydal/Stugudal	–	bestill	
varene	på	forhånd	og	få	de	levert	på	hyttetrappa!

Følg oss på facebook og få en rekke gode tilbud rett på din 

facebookside!
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	   12.-‐13.juli	  og	  30.-‐31.august	   Mobil:	  41356130	  

	   9.august	  og	  6.	  september	   Mobil:	  90683352	  
	  
	  

	  

Informasjon:	  
Etter	  gjennomført	  grunnkurs	  utstedes	  Norges	  Padleforbunds	  Våttkort	  (sertifikat).	  

Kursavgiften	  skal	  være	  innbetalt	  7	  virkedager	  før	  oppstart/	  gjennomføring	  til	  konto	  8601.2574986	  
Deltakers	  minstealder:	  12	  år.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kurssted:	  Patrusli	  Gaard;	  Stugudal/	  Tydal.	  

	  

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

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

Født og oppvokst i Tydal, og 
flyttet tilbake til hjembygda 

og jobb i kommunen i 1981, 
etter å ha vært borte i flere 
år. Når han nå 1.april slutter 
i rådmannsjobben etter mer 
enn 27 år, forlater han en 
velfungerende organisasjon. 
Men han presiserer at han 
ikke vil ha æren for det, vi er 
mange om å dele den æra, 
sier han. På spørsmål fra red. 
sier han at det er både plusser 
og minuser med å «være 
profet i eget land». I forhold til 
lokalkunnskap og engasjement 
har jeg følt at det har vært mange fordeler og plusser, 
sier Gunnbjørn. I det store og hele har balansen 
vært rimelig bra. Gunnbjørn liker helst å se framover 
istedenfor bakover, men ved en slik milepæl er det 
naturlig å se tilbake på et langt engasjement for Tydal 
Kommune.
Det er ikke mange som har vært like trofaste i jobben 
sin som Gunnbjørn. Mer enn 27 år i rådmannsstolen 
i Tydal Kommune sier sitt, og er per i dag den 
lengst sittende rådmannen i Sør-Trøndelag. For en 
kommune å bli kåret til «Norges beste kommune 
å bo i», sjøl om dette var en uoffisiell kåring av ei 
dagsavis, kommer det ikke av seg sjøl. Og det er en 
ære som skal fordeles på mange ansatte og ledere. 
Utfordringene har vært mange, og det er krevende 
å beholde et livskraftig samfunn. Vi har hatt en lang 
periode der de fleste tydalingene har hatt det bra. 
Gode tjenester der omsorg, skole, barnehage og 
forvaltninga ellers har vært tilfredsstillende. I det 
store bildet har kommunen vært en god og trygg 
arbeidsplass. Inntektene er fortsatt gode, men 
stiger ikke i takt med kostnader og utgifter. Derfor 
strammer det seg til økonomisk i Tydal også, men vi 
er ikke i nærheten av ROBEK-lista, sier Gunnbjørn. 
Og sett i lys av dagens situasjon i kommunen, med 
gode ledere og ansatte, godt klima, ingen store saker 
eller konflikter, er det et godt tidspunkt å slutte 
på. Vi står ved en skilleveg hva kommunestruktur, 
kommunereform og samarbeidprosjekt angår, der er 
det store utfordringer som jeg gjerne skulle vært med 
og jobbet med, men en gang må det være stopp. I 
henhold til pensjonsalder og andre forhold var dette 
det naturlige tidspunktet, sier Gunnbjørn. Det vil bli 
store utfordringer vedrørende næring, utvikling og 
struktur, og utfordringene vil ligge både i politisk og 
administrativ sammenheng, det er min påstand, sier 
Gunnbjørn. Kommunen kan ikke drive næring, men 
legge til rette for andre som vil drive. Og der kreves 
det en helt annen form for samarbeid og felles innsats 
enn vi har i dag fra hele bygda, både fra kommunen, 
næringslivet og innbyggerne. Det kan høres ut som 
en floskel, men nødvendigheten av det tror jeg vi vil 
oppdage etter hvert. Vi kan ikke fortsette å bruke tid 
på å diskutere småsaker så busta fyker, vi må bruke 
tida på de store, viktige sakene, framtida vår er tross 
alt det viktigste! Vi kan ikke bygge på nostalgi og 
gamle diskusjoner. 

GUNNBJØRN BERGGÅRD
Tydal Kommune har 
i flere år vært en del 
av Værnesregionen, 
og har allerede store 
samarbeidsprosjekt i 
regionen. Jeg tør å si at vi 
er den regionen i landet 
som har kommet lengst 
på samarbeidssida, sier 
Gunnbjørn. Vi har et meget 
aktivt og intenst samarbeid, vi 
har langt på vei en felles helse 
og sosial-tjeneste, felles lønn, 
regnskap, skatt, IKT-tjeneste, 
forvaltningskontor, og stadig 
nye samarbeidsområder blir 

lagt på bordet i vår region. Vi har ofte besøk fra andre 
regioner som vil høre og lære hvordan vi jobber, så vi 
har kommet meget langt. Men det er bare et spørsmål 
hvilke føringer som kommer fra statlig hold. Tydal må 
posisjonere seg for å ha muligheten til å påvirke, og 
det må gjøres nå, vi kan ikke sitte på gjerdet og vente. 
Derfor er vårt samarbeid i Værnesregionen så viktig.
I tillegg til Værnesregionen er et annet viktig 
område som Gunnbjørn vil trekke fram fra sin jobb 
som rådmann LVK (Landssammenslutninga av 
vasskraftskommunar). Det er en interesseorganisasjon 
på landsbasis med over 170 vannkraftskommuner 
som har sørget for at vi har bevart kraftinntektene 
i kommunen. For å si det sterkt og enkelt, vi hadde 
ikke vært her hadde det ikke vært for denne 
organisasjonen. Eiendomsskatt, konsesjonskraft, 
konsesjonsavgifta, naturressursskatt fra kraftverkene 
gjør at vi sitter her, og det har LVK sørget for. Jeg 
har sittet 12 år som landsstyrerepresentant for Sør-
Trøndelag i styret, og 6 år i selve arbeidsutvalget i LVK, 
så jeg har vært svært engasjert der, sier Gunnbjørn. 
Det har vært en lærerik og givende erfaring, men ikke 
minst særdeles viktig for Tydal Kommune. Dette er et 
spesialområde som jeg har brukt mye tid på, men det 
har økonomisk sett vært svært viktig. Og like viktig vil 
det bli framover, for det vil fortsatt bli en kamp om 
kraftinntektene videre. 
Framtida for den avgåtte rådmannen vil ikke bli å 
tvinne tommeltotter. Jeg har ikke tenkt å sette meg 
ned, eller å begynne med ved, sier Gunnbjørn. 
Han har allerede dannet et eget foretak, med to 
omfattende oppdrag på gang. Et av oppdragene 
går bl.a. på samhandlingsreform på helsesida og 
kommunestruktur gjennom KS (Kommunenes 
Sentralforbund). I tillegg har han sagt ja til et oppdrag 
på Granby Gård vedrørende et migrasjonssentralt 
senter der. Det er tydelig at Gunnbjørn vil finne nok 
å henge fingrene i. Men han bedyrer at han vil få mer 
fritid og mindre ansvar, så han vil nok ha muligheten 
til å benytte hytta og fjellet mer enn tidligere. Han 
liker å sykle, og har sykla Pilegrimsrittet. Der blir han 
sannsynligvis å se til sommeren også. Gunnbjørn 
Berggård vil nok fortsatt bruke både hode og kropp i 
sin nystartede «pensjonisttilværelse»!
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Det ble vist bilder av originalartistene, slik som her 
under framføring av «Rumpa mi» av DDE.

Etter endt forestilling var det salg av kaffe, 
rundstykker og kaker. Og de fleste tok seg tid til ei 
hyggelig kaffestund etter underholdningen. 

Takk til Tydal barne- og ungdomsskole og 
kulturskolen, både elever og lærere, for ei flott stund 
som varmet godt i vinterkulda!

Tekst og foto: A.Sprauten.

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

Velkommen til Stuggudal, en Påske med fart og spenning!
Inngang:  Barn 6-15  Kr 50,-  Voksne Kr 150,-

Tydal MK arrangerer snøscooterløp  
på Stugguvollmoen

Midt Norsk Mesterskap - avslutningsløp
Søndag 13. april   
Start kl. 10:00, Finaler fra kl. 12.00

Påskecrossen, som har vært arrangert i 30 År!
Langfredag 18.april.  
Start kl. 12.00, Finaler fra kl. 14:00

 

«Spice Girls»

Både ung og gammel storkosa seg med musikalske 
godbiter fra 50-tallet og fram til dag. Det ble en 
trivelig kveld i Ungdomshuset Bjørkly på Stugudalen, 
og det var «stinn brakke»! Trivelig at slike 
arrangementer kan komme til oss på DALA!

«La det swinge»

Det var ungdomstrinnet ved Tydal barne- og 
ungdomsskole i samarbeid med Tydal kulturskole 
som gav publikum en livat og sprudlende forestilling, 
der vi fikk gjenhør med kjente artister fra 50-tallet 
og fram til idag. 

«Michael Jackson»

Ungdommene hadde øvd inn låter fra bl.a. artister 
som Beatles, Abba, Elvis, Spice Girls, Michael 
Jackson, Guns›n Roses. De avsluttet med «OL- 
floka», og både store og små hoppet og danset med! 
En imponerende forestilling med særdeles høyt 
energinivå.

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

Ungdomstrinnet i Tydal inviterte 21.januar til Bjørkly, Stugudal,  
til MUSIKKENS HISTORIE FRA 50-TALLET TIL I DAG. 

Hytter, Tilbygg, Betong-
plater, Garasje, Kjøkken, 

Bad, Søknader,   
Tak jobber.

Vi har tilhold i Stugudal, for evt Kontakt.
Tlf. 900 72 881, lars@atrebygg.no
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Tydal  
Vedprodukter ANS

Ved til salgs. 
Lokalprodusert fjellbjørk leveres tilkjørt  

i storsekk 1.500L eller pall 1.000L.

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

Lagerleie 
Kontakt:  

John Helge Kåsen  
tlf. 90 97 33 24

Åpent tirsdag, onsdag, 
fredag og lørdag
Ring for avtale.

Salongen har massevis av 
smykker og hårpleieprodukt. 

Avant Garde solarium 
m/voice guide

Dyrhaug Ridesenter AS, N-7590 Tydal 
Tlf: 73 81 54 72 - Telefax: 73 81 56 80  
Mobil: 907 27 624 
E-post: ole@dyrhaug.no - 
www.dyrhaug.no

Ta kontakt med oss så skreddersyr vi gjerne et 
opplegg som passer for deg din gruppe eller ditt firma.

Velkommen til å ri i karolinernes og pilegrimenes fotspor.

Fjellridning på islandshest i
Tydal og Sylan

Kanefart
UKESTURER 3-DAGERSTURER

KICK-OFF

VILLMARKSTURER

KJØP OG SALG AV HESTER

KURS- OG KONFERANSETURER

herlig å oppleve naturen fra hesteryggen - prøv selv!

SALONG KARISMA 
Dame- og herrefrisering, hårpleie, bijouterie, 

gaveartikler, vesker, klokker og skjerf.

Åpningstider i påska:  
mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. april.

Vi har også solbriller, solkremer og  
Australian Gold Lip Balm sun block.

Hvis dårlig vær?  
Kom innom og prøv vårt solarium!

GOD PÅSKE!

Warm Neck’n selges fra Stugudal Håndverk og Fritid  
og på www.gladejohan.no
 
Bestill i dag og nyt den i påska, på terassen med deilig 
varme rundt nakken.
 
Nærmer seg 1200 brukere, mange gode tilbakemeldinger.
Se vår hjemmeside www.gladejohan.no og besøk oss 
gjerne på Facebook: WarmNeck
Kan bestilles også ved tlf: 9262 9016  
og post.gladejohan@gmail.com
 
Velkommen som kunde.
Team Glade Johan A/S

Stiv nakke, stive skuldrer eller rett og slett økt livskvalitet

WarmNeck

Hytteiere og andre...
Vi utfører 

Graving - Fundamentering - Fjellarbeid - Transport

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

www.tydalskjott.no

- Spekemat fra Hilmo Øvre
- Gaveesker til alle anledninger
- Gavekort
I dalføret finner du våre produkter hos 
Selbubakern, Coop-Tydal, Stugudal Håndverk og Fritid, 
Stugudal Landhandel og Selbu HusflidKlart vi kan hjelpe deg!

Strøm, data- og elektroinstallasjoner, bredbånd, TV,
telefoni, internett, datamaskiner, web og ASP serverdrift.

Osloveien 16
Tlf 72414800
www.rev.no   
www.infonett.rev.no

Vi hjelper deg gjerne på    

Vi har alt du trenger av hvitevarer, lyd og 
bilde, småelektrisk, belysning, PC, mobil og 
datasupport
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Se også  
www.tydal-skisenter.no  
og facebook for oppdateringer

Skistua med kafé samme åpningstid.
- Nystekte vafler
- Hjembakte kaker og boller
- Hamburger, pølse, pizza, pommes          
  frites
- Varm og kald drikke

Skiutleie
Barnebakke

Langfredag

After-ski fra 16-22
Aking i bakken
Premie for beste påskelue
Varm mat 
Øl og vinservering 
Levende musikk
Arrangeres uansett vær og føre

Tydal Skisenter
Tydal skisenter vinter/påske 2014

Stugudal Håndverk og Fritid

Vi håper snøen kommer og da har vi åpent
Lørdager og søndager 10-16

I påska alle dager 10-16

Lørdag 16. august går den 6. utgaven av 
Pilegrimsrittet av stabelen. Da er målet at 2000 
syklister skal rulle nedover dalen fra Stugudal til 
Selbu.
Pilegrimsrittet har deltakerøkning hvert eneste 
år siden oppstarten i 2009. I fjor gjennomførte i 
overkant av 1500 syklister, og målet for 2014 er 
2000. Leder for Pilegrimsrittet, Håkon Wang, sier 
at rittet tåler mange flere ryttere enn det som har 
rullet nedover dalen så langt.
- Vi har ønsket å vokse kontrollert, og har nå fått på 
plass en organisasjon og ramme rundt rittet som 
gjør at vi tåler ytterligere vekst. Vi har et ønske om 
at enda flere skal ha Pilegrimsrittet som treningsmål. 
Vi er rittet for mosjonister og for de som ønsker å 
sykle fort, sier Wang.
Noen endringer
Årets arrangement vil ikke bli annerledes enn 
tidligere år. Men noen justeringer og forbedringer er 
det lagt opp til.
- Vi ønsker å komme oss bort fra asfalten på 
strekningen Ås – Aune. Der har farten vært stor 
nok, en strekning med trafikk i begge retninger. 
Derfor jobber vi nå sammen med Tydal kommune 
om å finne en alternativ trasé mellom Åsgrinda og 
bygdetunet i Brekkbakkanj. Det håper vi er på plass 
innen rittdagen. Tydal kommune har for øvrig vært 
veldig på hugget for å bistå oss som arrangør, noe vi 
setter meget stort pris på. Dette gjelder også andre 
partnere vi har i Tydal og Selbu, fortsetter Wang.
Vil ha folkefest
Noe av suksessen til Pilegrimsrittet er at traseen går 

Storsylen Opp har i år byttet helg for å unngå 
kollisjon med Pilegrimsrittet, dermed er den nye 
datoen lørdag 2. august.  
Storsylen Opp og Pilegrimsrittet har også inngått et 
spennende samarbeid før årets arrangement og vil 
kjøre en «dobbel» med premiering til noen av dem 
som deltar på begge arrangementene. I tillegg er 
det klart at Storsylen Opp i 2014 har fått tildelt løp i 
Norgescupen i motbakkeløp; Necon motbakkecup. 
Dette innebærer at klasseinndelingen blir tilpasset 
Norgescupen, men utover det vil løpet som 
tidligere gå fra Nedalshytta til Storsylen i spektulære 
omgivelser.  
-Det trenger ikke å være en ulempe at løpet nå går 
første helg i august – temperaturen er nok bedre og 
vi håper at folk tar turen også denne helga, sier Ola 
Morten Græsli som synes det er meget spennende å 
få Norgescupen til Sylan.  
-Vi har søkt om å få arrangere Norgescupløp et 

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, sier Wang.
Frir til hyttefolket
Wang håper at hyttefolket i Tydal også dette året vil 
være med på rittet.
- Det er morsomt å se alle syklene som triller ned 
fra hyttefeltene i Stugudal like før rittet starter, og vi 
ønsker oss gjerne enda flere deltakere. Så be med 
venner og naboer til en sporty helg på Stugudal og 
Neadalføret. Det finnes ingen bedre måte å oppleve 
naturen enn å trille på to hjul. Vi gleder oss i hvert 
fall og er godt i gang med forberedelsene til årets 
ritt, forhåpentligvis det største noensinne, avslutter 
Håkon Wang, som selv tilbringer mye fritid på 
familiens hytte på Stugudalen.

Satser på deltakerrekord i 2014

Storsylen Opp med ny dato og  
Norgescup par ganger tidligere, og nå har vi endelig fått et 

løp til Trøndelag også. Det blir nok noen flere 
deltakere og garantert hardere konkurranse i år, 
konstaterer Græsli som ønsker både trimmere og 
konkurranseløpere hjertelig velkommen til den 
sjette utgaven av norges råeste motbakkeløp. 
 
 

FULL GASS: Over 1200 deltakere syklet fra Stugudalen til Selbu i 
fjor. Nå ønsker Pilegrimsrittet enda flere deltakere.
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Alt som skal til fra du har planer om å bygge ny 
eller rehabilitere din gamle hytte.

Vi leverer nøkkelferdig eller deler av dine hytte-/husplaner.

Vi har faste snekkerlag og eget lag som tar grunnarbeidet. 

Snakk med oss før du tar ditt endelige valg ring 913 72 340 vår kundetelefon! 

Vi utfører : l Planlegging / tegning l Byggesøknader
l Grunnarbeid, graving og betong.
l Snekkerarbeid

Vi har ledig kapasitet på snekkeroppdrag etter jul

Arbeidsstokken består av lokale håndverkere som
kjenner forholdene.

Vi har samarbeider med installatør og rørlegger og
Stugudal Eiendom.

Vi lever av fornøyde kunder!

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

Har ledig kapasitet på snekker-
arbeid og kan påta oss opp-
drag for rask oppstart.

Vi er i ferd med og skal bygge opp Stugudal fjellandsby. 
Det er et komprimert felt for kombinert bolig eller fritidsbebyggelse. 
Feltet består av 30 tomter med størrelse mellom 0,5 og 1 mål 
Området blir regulert for bolig og fritidsbebyggelse. 
Hytter / hus er tenkt fra ca 70 opp til ca 150 m2 med plass til uthus / garasje i tillegg. 
Feltet Ligger ved sør-enden av Stuggusjøen med utsikt mot Sylan, Skardsfjella og 
StuggusjøenSkiløypa går inne på området. 
Feltet består av selveiertomter og blir bebygget med hovedsakelig tre hyttetyper, men kunder får 
også komme med ønsker på andre typer. 
Feltet blir tilknyttet kommunalt vann og avløp og har strøm. Alle husene får bilvei inn på tunet. 
Reguleringsplanen forventes godkjent i løpet av 2013 og byggestart blir våren 2014. 
Hyttene blir solgt via megler. 
Avtale kan gjøres for befaring og eventuell bestilling av hytter / hus allerede nå.

Ta kontakt på: tel 91372340 eller mail: tydal@bygdeservice.no 

Stugudal fjellandsby

NEA RADIO

Ingen påske uten Nea Radio!

Nea Radio hører du på FM, nett og mobil -  
hele påska! Nå med ny nettside!

PROGRAMOVERSIKT PÅSKA 2014

Fredag 11. april 
kl 09.03 God formiddag, Selbu og Tydal 
kl 10.15 Bibelen, livets kompass (r) 
kl 11.05 Lokallunsjen 
kl 12.05 Fredagsfloka 
kl 14.00 NRK P1 
kl 18.30 Hvor ble det av dem? 
kl 19.00 Endelig påske  
kl 20.00 Fredagsfloka (r) 
kl 22.00 Nattradio 
 
Lørdag 12. april 
kl 09.05  Lørdagsradion’s påskespesial 
kl 11.05  Påskelunsjen 
kl 12.00  NRK P1 
kl 18.03 Påskesnacks  
kl 18.15  Singelliv 
kl 19.03  Påskesnacks 
kl 19.15  Hvor ble det av dem? 
kl 20.03  Lørdagsradion’s påskespesialkl 20.15  
Sommerfestivalen i Selbu 
kl 21.03  Påskemagasinet

Søndag 13. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 11.00  Påskelunsjen  
kl 12.00  NRK P1 
kl 18.03  Påskesnacks 
kl 18.15  Singelliv 
kl 19.03  Påskesnacks 
kl 19.15  Hvor ble det av (r) 
kl 20.03  Påskesnacks 
kl 20.15  Selbufestivalen 
kl 21.03  Påskemagasinet 

Mandag 14. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 18.00  Påskesnacks 
kl 18.15  Singelliv  
kl 19.15  Hvor ble det av dem?  
kl 20.03  RadioCompagniet 
kl 21.03  Påskemagasinet

Tirsdag 15. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 18.00  Påskesnacks 
kl 18.00  Singelliv

kl 18.30  Hvor ble det av dem? 
kl 19.03  RadioCompagniet 
kl 20.00  Radiobingo 
kl 21.45  Påskemagasinet

Onsdag 16. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 18.00  Påskesnacks 
kl 18.15  Singelliv  
kl 19.15  Hvor ble det av (r)  
kl 20.03  RadioCompagniet 
kl 21.03  Påskemagasinet

Torsdag 17. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 18.00  Påskesnacks 
kl 18.15  Singelliv  
kl 19.15  Hvor ble det av (r)  
kl 20.03  RadioCompagniet 
kl 21.03  Påskemagasinet

Fredag 18. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 18.00  Påskesnacks 
kl 18.15  Singelliv  
kl 19.15  Hvor ble det av (r)  
kl 20.03  RadioCompagniet 
kl 21.03  Påskemagasinet

Lørdag 19. april 
kl 09.05  God påske, Selbu og Tydal 
kl 10.00  Påskelabyrinten (NRK) 
kl 11.00  Påskelunsjen 
kl 14.00  NRK P1 
kl 17.30  Singelliv 
kl 18.00  Hvor ble det av dem? 
kl 18.30  Tydalsfestivalen 
kl 19.03  Radiocompagniet  
kl 20.00  Samisk Melodi Grand Prix (direkte fra Kautokeino) 
kl 22.00  Påskemagasinet
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Stugudal Håndverk 
og Fritid

Din hytte- og sportsbutikk - Turistkontor

� Kafé
� Bålutstyr
� Håndverk 
� Husflid
� Fiske
� Tur/fritid
� Div. bygg-

vare/hage
� Turistinfo
� Bjørkeved

Fiskekort alle 
områder 
i  Tydal, 

nabokommuner,
Sverige 

Turistinfo - Kart

Kafé med hjemmebakte kaker og 
nystekte vafler. 

Besøk også vår kafé i Tydal skisenter.
Varm mat, vafler og kaker. 

Åpen alle dager når bakken er åpen.

Salgsutstilling naturfoto i påska 
fra palme-lørdag.

Onsdag 16. Fiskeutstyrsdag
Lørdag 19. Glad-dag.

Utenom åpningstid ring 
73 81 55 12 / 994 44 646

så får du hjelp!
Alt til fisketuren - mark / maggot.

Tlf: 41518875 / 99444646 - E-post: ellen@stugudal.no
Bestill ved til vinteren nå 1000 og 60 l sekker 
bjørkeved - Utkjøring!  Vasking og tilsyn!

Åpent fredager og lørdager fra kl. 10-16.
Påsken alle dager kl 10-18

Fra og med 19. mai åpent alle dager.
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7584 SELBUSTRAND 
	  

	  

	  

 
Vinduer,skyvedører, balkongdører og dører i standard- og spesialmål 

Nybygg, rehabilitering  og hytter 

Erfaring siden 1935 

TRE - PVC - ALU sprosser og glasslister 

2-lags, 3-lags - solstopp og selvrensende glass 

Vi produserer i dag ca. 10 000 vinduer pr. år 
 

Tlf.: 73 81 01 30 • Fax: 73 81 01 40 
E-mail: firmapost@hoibysnekkeri.no 

Boliglån – fra 

3,75%

NB: Flere artister kommer! 

Følg oss på Facebook og

www.tydalsfestivaln.no 

for mer info

• FAMILIEPROGRAM • GRILLMAT 

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

VI TREFFES PÅ 

STUGUVOLDMOEN!

ÅGE 
& SAMBANDET

SETT AV HELGA

18.&19.

JULI
2014

ANDERS JEKTVIK

BJØRN ROSENSTRØM 

BLACK DEBBATH

THE SOUTH

CHARLOTTE AUDESTAD

STAYSMANN & LAZZ 

VØMMØLGUTAN • MODERNA TIDER • MEYER & DAHLBERG
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Returadresse: Stugudal Fjell v/ kasserer, 7590 Tydal

B

Den lille butikken 
med det store 
hjertet 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
VI HAR ÅPENT HVER DAG I 

PÅSKEN! 
LØRDAG 12.04: 09.00-18.00 
SØNDAG 13.04: 10.00-18.00 

 
MANDAG 14.04-FREDAG 18.04:  

09.00-20.00 
 

PÅSKEAFTEN: 09.00-18.00 
PÅSKEDAG: 10.00-18.00 

2. PÅSKEDAG:10.00-16.00 
 

TLF: 73815620 
FACEBOOKSIDE:  

STUGUDAL LANDHANDEL 


