
 

 

 
Nyhetsbrev 
Påsken 2016 

 

Hei!    
 

Her kommer et nyhetsbrev fra Holtålen kommune.  Vi håper du finner  
nyttig informasjon her. Vi har i dette infobrevet lagt vekt på påska  
som nå er like om hjørnet.  
 
 

STOR-HELG I HOVET 
 
I 2016 blir det på ny Stor-helg i Hovet. Datoene er fastsatt til 7. - 9. oktober. Stor-helga blir, stort sett, lagt opp 
etter samme lest som i 2014. Vi vil etter hvert komme med mer informasjon, men sett av tidspunktet allerede 
nå. 
 

 
ÅLEN RØDE KORS HJELPEKORPS 
Ålen Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap gjennom hele påsken. Om du har et uhell, eller trenger hjelp på annet vis, må 

du ringe nødnr. AMK 113, eller Politi 112, eller legevakta. Vi gjør oppmerksom på at det har kommet nye fjellvettregler. 

Husk å se på disse. Ålen Røde Kors Hjelpekorps ønsker dere alle en riktig god påske. 

 
 

 
LEIEKJØRERE SNØSKUTER 
Trenger du snøskuterskyss i påsken? Klikker du HER finner du en oversikt over ervervskjørerne. 
 

 
 
MÅLÅSETRE PARKERING 

Målåsetret parkeringsplass har god kapasitet. Dagparkering 50 kr. Vegen fra Reitan og opp til parkeringa har 

god standard. 

 
 
HOLTÅLEN TURFORENING – SKILØYPER  
Info om Holtålen Turforenings løypetilbud i påsken finner du på vår hjemmeside HER, skisporet.no og 

Facebook. På disse sosiale mediene vil du daglig bli oppdatert hvor det er kjørt opp skispor. Nytt av året 

er at vi i påsken også kommer til å kjøre opp skispor ved Øyungen. 

 

 

 
SVENUKRENNET 
Tradisjonen tro går Svenukrennet av stabelen skjærtorsdag, 24. mars. Mer informasjon om  
rennet finner du HER .  
 

 

Hessdalen IL 
Hessdalsrennet arrangeres søndag 20. mars. Følg med på hjemmesiden til Hessdalen IL, for oppdateringer. 
For løypekjøring ellers – se www.hessdalenil.no 
 

 

http://www.alenrk.no/
http://www.holtalen.kommune.no/Tjenester/TekniskLandbrukMiljo/Plan/Miljo/Motorfersel/Ervervskjorere-for-snocooter-i-Holtalen/
http://htf.no/
http://skisporet.no/sortrondelag/holtalen
https://www.facebook.com/holtalenturforening/?fref=ts
http://www.alenil.no/ski/svenukrennet/
http://www.hessdalenil.no/


 

 

Pubaften lørdag 19. mars. 
Aktivitetsdag med barneridning og forskjellige dyr onsdag 23. mars. 
Påskepub onsdag 23. mars.  

 

 

  
 

Åpent hver dag fra 19. - 28. mars fra kl. 10.00 – 16.00. Veldig fine forhold i bakken. Egen barneheis. Merket 
langrennsløype fra toppen av heisen. Klikker du HER finner du mer informasjon om Ålen skisenter. 
 
Skjærtorsdag:  
Ålen Skisenter inviterer til skjærtorsdagsfest i Stentrøstuggu. Lars Sollie spiller opp til dans. Ta med gode 

venner og godt humør. Dørene åpner 21.00. Inngang: 200 kr. Aldersgrense 18 år. 

 

Langfredag: 

Langfredagen fyrer vi på med afterski på plattingen ved Stentrøstuggu. Ove Engen stiller med musikk, så 

håper vi værgudene stiller med fint vær. Bli med og ta en kald drikke i solveggen, så gjør vi dette til et knallbra 

vorspiel til festen senere på kvelden hvor Ove Engen fortsetter showet. Der åpner dørene kl. 21.00. Inngang: 

200 kr. Aldersgrense 18 år. 

 

Påskeaften: 

Tradisjon tro kjører Ålen Freeski i gang Big Air konkurranse på det nederste hoppet i terrengparken. Dette er 

en populær og uformell konkurranse for de tøffeste. Arr: Ålen IL.  

 
BUTIKKENE I ÅLEN OG HALTDALEN HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER: 
 
 
Coop Ålen:  
Palmelørdag kl. 9 - 18. Man, tirs, og ons kl. 7 - 22. Påskeaften kl. 9 - 16. Coop Ålen handler, pakker og leverer 
gjerne varene til deg.  
 
Coop Haltdalen:  
Palmelørdag kl. 9 - 18. Man. tirs. og ons. kl. 8 - 21. Påskeaften kl. 9 - 16. 
 
Statoil:  
Lørdag 19. mars og søndag 20. mars: kl. 9 - 21. 21. mars - 23. mars: kl. 7 - 21. Skjærtorsdag, langfredag, 
påskeaften, 1 og 2 påskedag: Kl. 9 - 21.  
 
Butikkene i Ålen Torget (Lille Rødhette - Atelier Fryd):  
Palmelørdag kl. 10 - 15. Man. tirs. og ons. kl. 10 - 16.30. Påskeaften kl. 10 - 14. 
 
Joker:  
Palmelørdag kl. 8 - 21. Man. tirs. og ons. kl. 08 - 22. Påskeaften kl. 08 - 16. Brustadbua hos Joker har åpent 
mellom kl. 10.00 – 18.00 følgende dager: Palmesøndag, skjærtorsdag,  langfredag, 1. og 2. påskedag.  
 
KAFFEKRÅA har følgende arrangement og åpningstider i påsken: 
Palmelørdag: kl. 10.00 - 15.00. Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00 - 16.30. Påskeaften: kl. 10.00 - 14.00. 

 
 

http://visithessdalen.no/nb
http://visithessdalen.no/nb
http://aalenskisenter.no/
http://aalenskisenter.no/stentroststuggu/
http://www.aalenskisenter.no/


 NORDPÅ FJELLHOTELL kom, vær og vinn…       
    
Fra Skjærtorsdag til og med 1.påskedag har vi åpent for alle! Kafè/Afterski fra kl. 13.00 - 19.00. Salg av 
dagens middag.   Sitteplasser i solveggen og inne i barstua/spisestua, skispor og akebakke.  
 
Behov for overnatting? Ta kontakt på 974 81 810. Velkommen til Nordpå!  
 

 
 

 
FACEBOOK  
Minner fortsatt om Holtålen kommune sin egen side på Facebook. Her vil du få ferske oppdateringer på hva 
som skjer i Holtålen.  Lik oss hvis du er facebookbruker! 
Vi tipser om at Haltdalen og Ålen Fjellstyrer også har fått egen facebookside. Søk opp navnet, og følg med på 
hva som skjer i fjellstyra våre. 
 
ARRANGEMENT 
En samlet oversikt over hva som skjer i Holtålen finner du på kommunens hjemmeside under ”Hva skjer”.  
 
ELLERS: 
 

 Fest med «Dakota» i Hovet lørdag 19. mars. 

 Hessdalen Sanitetsforening inviterer alle på middags- og kaffesalg i  
Hessdalen Sanitetshus, skjærtorsdag 24. mars, mellom kl. 12.00 og 16.00. 

 Fest med «De e åss» i Aunegrenda grendahus påskeaften, 26. mars.    
 
   

 
 

 

 HOLTÅLEN – PÅSKERADIO  
Nea radio er landets største lokalradio, målt i antall lyttere. Lokalradioen tilbyr mange spennende 
programmer i påsken. Spesielt er kveldssendingene populære. Sendeskjema og frekvensoversikt 
finner du på våre hjemmesider HER.   Her kan du også lytte på oss via nettradio.  God påske fra oss på 
Nea Radio. 
 

 

 
 

 
 
                

 
 
 
 
 
 
 

Med dette ønsker Holtålen kommune deg/dere ei riktig god påske!! 

http://nordpaa.as/
https://www.facebook.com/holtalen.kommune/
http://www.holtalen.kommune.no/
http://www.holtalen.kommune.no/Hva-skjer/
http://www.nearadio.no/category/roros-holtalen/
http://www.nearadio.no/category/roros-holtalen/
http://www.nearadio.no/

