Påske 2021
INFORMASJONSBREV
hytte- og fritidsboligeiere

Hei alle sammen!
Da er påska like rundt hjørnet, og i
motsetning til i fjor velger vi i år å
sende ut informasjonsbrev til hytteog fritidsboligeier her i Holtålen
kommune.
Covid-19 og smittevern er fremdeles et
høyaktuelt og viktig tema, og nå er det over
et år siden Norge begynte å innføre
forskrifter og anbefalinger for håndtering av
dette. Påska i fjor ble nok veldig annerledes
for mange av dere, da det nasjonale
hytteforbudet satte en stopper for påska
sånn som de fleste av oss kjenner den. I år
er det ingen nasjonale hytteforbud, men
deler av landet ligger fremdeles under
veldig sterke restriksjoner.
Holtålen kommune har i hele perioden valgt
å følge gjeldende nasjonale forskrifter og
råd, og har fremdeles ikke innført egne
lokale forskrifter eller begrensninger.
Videre så er vi utrolig takknemlige for at vi
har vært tilnærmet fri for smitte her i
kommunen. Dette tar vi som et tegn på at-
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både innbyggere og deltidsinnbyggere her i
Holtålen har vært utrolig flinke til å ta hensyn!
Nå som påska nærmer seg merker vi godt at både
helseinstituttet, regjeringa og kanskje spesielt
hyttekommuner igjen begynner å føle på
usikkerheten. Dette anser vi som helt normale
reaksjoner, da forflytning av store folkemengder
naturlig nok gjør noe med sannsynligheten for økt
smittespredning.
Holtålen føles for mange som et trygt sted å være,
og sånn skal det også føles når påska kommer og
innbyggertallet blir vesentlig større. Derfor er det
fortsatt viktig at vi alle sammen hjelper til, viser
hensyn, og fortsetter å være like flink som vi alltid
har vært. Det viktigste er fremdeles de
grunnleggende rutinene som minimalt med
berøring, god håndhygiene, og tilstrekkelig avstand
til andre personer.
Kommer man fra steder med smitte og/eller egne
restriksjoner så skal man forholde seg på samme
måte også når man besøker andre kommuner. Og
husk, på steder der «alle treffer alle» – der skal vi
være best, og bruk gjerne munnbind en gang for
mye enn en gang for lite.
God påske, kos deg – og nyt mulighetene!

Covid-19 og påskeråd
Her kommer påskerådene fra kommuneoverlegene i Trøndelag:
- Kommer du fra kommuner med høyt smittetrykk må du følge de reglene
som gjelder i din bostedskommune i tillegg til de reglene som gjelder i
kommunen du besøker.
- Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold deg
mest mulig for deg selv og hold avstand til andre.
- Ha lav terskel for å teste deg ved luftveissymptomer dersom du
kommer fra en kommune med høyt smittetrykk, eller får besøk derfra.
- Hold deg mest mulig for deg selv/sammen med din husstand de første
10 dagene etter at du har kommet tilbake eller har hatt besøk fra
områder med høyt smittetrykk.

Anne Lajla Kalstad
Kommuneoverlege Røros og Holtålen kommune

Haltdalen sparebank
Våre åpningstider påska 2021:
Torsdag 25.mars har kontoret vårt i Ålen åpent kl. 9-16.00, også for kassetjenester.
Fredag 26.mars har vi åpent i Haltdalen 9-15.30, også for kassetjenester.
Tirsdag 30.mars åpent på Bjørgen 9-16.00, også for kassetjenester.
Ellers treffes vi selvsagt på telefon 72 40 51 10 mellom kl. 9 -15.30 alle disse dagene, og vi kan også
avtale kundemøter disse dagene.
Onsdag 31.mars holder vi stengt.

Riktig god påske!

Vinter i Holtålen
Vinter og uteliv gir gode muligheter til unike opplevelser!
Vinter i Holtålen – og det som følger med - kan du nå
følge på både Facebook og Instagram.
følg vinter i Holtålen

Utgangspunkt for turen
Målåsetre parkeringsplass har god kapasitet, og er et godt
utgangspunkt for både skitur og skutertur. Målåsetre finner
du ved Reitan, og vegen opp til parkeringsplassen har god
standard.
Fjellheim parkering finner du innerst i Hessdalen, og det er
et godt utgangspunkt for skiturer til Hessjøen og Øyungen.
Dagparkering 50 kr begge steder.

Skiløyper
For ferskest mulig oversikt over
skiløyper se www.skisporet.no
Vi anbefaler også å følge facebook-sidene til;

Holtålen turforening
Hessdalen idrettslag

Snøskuterløype
Lyst til å oppleve fjellet fra snøskuteren?
Her finner du info om løypekort og
løypekart for Gauldalsløypa.

Leiekjørere snøskuter
Trenger du snøskuterskyss i påsken?
Her finner du en oversikt over tilbydere.

Holtålen kommune
Kommunehuset i Holtålen holder stengt hele påskeuka (fra. Mandag 29. mars
til og med mandag 05. april). Kommunehuset blir også stengt fredag 14. mai.
Kommunehuset vanlige åpningstider er:
Mandag, onsdag og fredag:
Sentralbordet, tlf 72 41 76 00 er åpent alle dager

10.00 – 15.00
09.00 – 15.00

Utover dette kan det gjøres avtaler med den enkelte saksbehandler.

Holtålen folkebibliotek

Ålen Røde Kors hjelpekorps
Ålen Røde Kors hjelpekorps er i beredskap gjennom hele påska.
Om du har et uhell, eller trenger hjelp på annet vis må du ringe
nødnummer AMK 113, Politi 112, eller legevakt 116117
Husk å se over fjellvettreglene før turen!
Ålen Røde Kors hjelpekorps ønsker alle sammen en trygg og god påske!

følg oss

Sjekk påskeværet

Ålen

Hessdalen

Haltdalen

Aunegrenda

Påskehandelen
Coop Marked Ålen
Coop Byggmix Ålen
Åpningstider i påska:
Palmelørdag:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Påskeaften

08.00 – 20.00
08.00 – 22.00
08.00 – 22.00
08.00 – 22.00
08.00 – 16.00

Coop Marked Haltdalen
Åpningstider i påska:
Palmelørdag:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Påskeaften

09.00 – 18.00
08.00 – 21.00
08.00 – 21.00
08.00 – 21.00
09.00 – 16.00

Vi ønsker alle kunder hjertelig velkommen, men vi oppfordrer til å bruke munnbind og til å holde god avstand.

Andakter
Holtålen kirkelige fellesråd tilbyr følgende andakter:
Søndag 28. mars
Torsdag 01. april
Fredag 02. april
Lørdag 03. april
Søndag 18. april
Lørdag 01. mai
Torsdag 13. mai
Søndag 16. mai
Mandag 17. mai
Søndag 23. mai
Søndag 06. juni

12.00
11.00
14.00
13.00
21.00
11.00
11.00
11.00
11.00
10.00
12.00
11.00
11.00

Gudstjeneste utendørs
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Påskeandakt
Midnattsmesse
Samtalegudstjeneste
Arb.bevegelsens dag
Gudstjeneste kr. himf.
Konfirmasjonsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Holden skistadion
Hessdalen kirke
Nordpå fjellhotell
Mugg
Haltdalen kirke
Ålen kirke
Ålen kirke
Hessdalen kirke
Haltdalen kirke
Ålen kirke
Haltdalen kirke
Ålen kirke
Hessdalen kirke

Ålen skisenter
Ålen skisenter har åpent hver dag hele påska fra klokken 10.00 – 16.00
Vi legger stor vekt på smittevern, og benytter appen Safespot til registrering av
kunder, og oppfordrer alle til å bruke denne ved besøk i Ålen skisenter.
Vi oppfordrer alle våre gjester til å følge gjeldende regler for smittevern.

Stentrøstuggu er åpen alle dager og kvelder
- og tilbyr også take-away!

Har du sjekket ut
vår nye varmelavvo?
Her kan du søke ly og spise
matpakken på en varm, lun
og koselig sitteplass!

Det er også rikelig med sitteplasser i hele området!

Velkommen til oss i påska!

Nordpå Fjellhotell
Nordpå fjellhotell er nå gjenåpnet, og vi holder
åpen restaurant og kafe gjennom hele påska.

Alle dager tilbyr vi;
-

Nordpå-Burger
Reinsdyrsalat
Smørbrød med marinert biff og grillet fjellost
Speketallerken
Dessert

Og vi tilbyr utvalgt meny følgende dager;
- Skjærtorsdag:
Saltkjøtt m/rotmos og rødkål, mjølkpudding på gårdsmjølk fra Rørosmeieriet.
- Langfredag:
Kalvefrikasse, skjørostmousse.
- Påskeaften
Dagens 3 retter smaksmeny, ala carte.
- 1. og 2. påskedag
Buffet med varme og kalde retter.
Skjærtorsdag blir det utegudstjeneste ved Nordpå kl. 14.00. Ved dårlig vær holdes denne i låven.
I hele påskeuka holder vi barnerettede aktiviteter rundt Nordpå med hopp, orgeltramp og akebake.
På dager med flott vær vil vi også tilby kaffe og kakao på Tverråtjønnbua mellom 12.00 og 14.00.

Kaffekråa

Lyst på Ålbyggsodd eller sviskegrøt til påske?
Ring oss, eller besøk oss på ÅlenTorget.

Våre åpningstider i påska:
Palmelørdag:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Påskeaften

10.00 – 15.00
10.00 – 16.30
10.00 – 16.30
10.00 – 16.30
10.00 – 14.00

Svenukrennet 2021
Når Svenukrennet 2020 ble avlyst hadde vi ikke trodd at dette skulle vare så
lenge. Vi har nå valgt å gjøre det beste ut av situasjonen – og se fremover.
Regjeringen fraråder arrangement som samler folk på tvers av kommuner, så det
tradisjonelle Svenukrennet lar seg dessverre ikke gjennomføre på vanlig måte.
Vi vet at mange har gode tradisjoner med å gå Svenuken i påska, og vi ønsker å
tilby et alternativ. Derfor lanserer vi #Svenukenspesial i år.

Dette blir en ordning der man går Svenukrennet selv i perioden 27. mars til 05.
april. Løypa blir kjørt to ganger – en i palmehelga, og en gang på skjærtorsdag.
Følg med på www.skisporet.no for detaljer om når løypa kjøres opp.
Løypa vil bli merket over fjellet. Vi anbefaler å ta hensyn til vær og føre, og gjerne
gå sammen i mindre grupper med personer fra egen kohort. Det er frivillig hvilken
vei man vil gå, man velger altså selv om man starter på Graftås eller i
Aunegrenda., Transport/henting må ordnes på egen hånd.

Registrering skjer via Vipps. Deltageravgiften er satt til 100 kr. Betal med Vipps til
nummer 124871. Du kan også betale for flere samtidig, 100 kr pr. person.
Skriv navn og sted/klubb. Systemet for gjennomføring er basert på tillitt. Ved
betaling får man registrert året som gjennomført. Eventuelle merker og statuetter
deles ut i 2022.

Det blir uttrekkspremier blant deltagerne. Vi trekker ut drikkebelte + gavekort på
1000 kr fra Intersport Røros. Gavekortene har i tillegg en innebygget rabatt til
skirelatert utstyr på 40%.

Vi ønsker alle sammen en god påske, og en flott tur over Svenuken!

124871
Ålen og Haltdalen idrettslag

Bygdabladet
Bygdabladet for Ålen og
Hessdalen har fire årlige
utgivelser. Bladet inneholder både aktuelt stoff
fra bygda og lokalhistorisk
stoff, mest det første.
Abonnement bestilles
ved henvendelse til:
odda-ho@online.no
eller tlf/sms til 951 55 648

Hessdalsrennet 2021
På bakgrunn av dagens situasjon må Hessdalen IL avlyse det tradisjonelle
hessdalsrennet som skulle gått Palmesøndag. Vi ønsker derfor å gi hyttefolk, bygdafolk
og tilreisende et tilbud, og vi arrangerer derfor et alternativt Hessdalsrenn.
Dette gjennomføres i tidsrommet 26. mars til 05. april.
Det er flere oppkjørte løyper, så en velger selv når og hvor lang en vil gå i løypenettet
til Hessdalen IL i denne tidsperioden.
Alle som melder seg på fra fredag 26. mars til 05. april er med på uttrekning av tre
gavekort fra Intersport Røros. Et gavekort på 1000 kr og to gavekort på 500 kr.
Dersom du er påmeldt innen 2. påskedag registreres det som at du har gått årets
Hessdalsrenn, og du blir dermed med på Hessdalstrippelen.
Påmelding skjer via Vipps til nr. 25857 eller til kontonummer 4355 14 52949.
Starkontingent er kr. 150,-. Påmelding merkes med navn. Dersom det er flere som
melder seg på i samme påmelding må det i tillegg oppgis telefonnummer.

25857
Hessdalen Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

