
 
Alvdal – midt i væla,  

mer enn noen gang? 

Alvdal scoret godt på NHO’s kommunebarometer også i 2022. Samfunnet rundt oss er 

imidlertid i endring. Samtidig som vi skal hegne om det vi har, må vi fortsatt utvikle oss for å 

sikre at vi opprettholder vår attraktivitet, både for bolyst og næringsliv. Mangfoldet av små og 

store foretak, samt et aktivt landbruk er konkurransefortrinn, som sammen med kommunale 

tjenester er avgjørende for at vi skal kunne tiltrekke oss nye innbyggere og nytt næringsliv.   

Kommuneledelsen er imponert over det vi har, og tørr vi være litt mer Solan enn Ludvig er det 

utvilsomt tegn i tida som tilsier at «Alvdal – midt i væla» kan bli noe mer enn bare et navn på 

bygdas nettavis? Når snorer er klippet og taler holdt i Coop Oppdal’s nye Extra-butikk på 

Steimosletta, setter vi dette på dagsorden. Meld deg på vårt næringsseminar den 17/11!  

Næringsseminar på Taverna/Frich’s Alvdal 

Torsdag 17. november kl. 12.00-15.30 

 

AGENDA  

Kl. 12.00  Fingermat og drikke før oppstart 

 

Kl. 12.15 Velkommen v. ordfører Mona Murud 

 
Kl. 12.30 Fra handelslaget til Coop Extra - Coop Oppdal SA v. Morten Erik Stulen  

 

Kl. 12.45 Historisk blikk fra handelsfamilien Dæhlie i Alvdal v. Bjørn Dæhlie  

 

Kl. 13.15 Alvdal Handelslag AS – nytt liv i gamle lokaler på Steia, v. Ivar Thoresen 
 

Kl. 13.40 Benstrekk og påfyll 

 

Kl. 13.45 Smarte elbiler, praktiske tjenester og nyskapende ladeløsninger v. Bas Van 

Oorschot (NIO Norge)   

 
Kl. 14.00 Alvdal som ladestopp for både bil og folk v. innehaver Øyvind Frich  

 

Kl. 14.15  Solcelleparker i kalde Østerdalen?  

- Trønderenergi – hva tenker vi om ny energi? v. Beate Nesje, Trønderenergi  

- Kan solenergi gi lavere strømpris i Nord-Østerdalen v. Arne Sandbakken, 
NØK  

 

Kl. 14.45 Næringspotensialet i et utvida Alvdal sentrum – inntrykk fra utsiden v. Hanne 

Toftdahl, Vista Analyse 

  

Kl. 15.15 Er vi litt midt i væla – et skråblikk fra Røros? Hans Vintervold, eks-ordfører 
på Røros og styreleder i Destinasjon Røros m.m. 

 

Kl. 15.30 Avslutning og vel hemmat v. kommunedirektør/ordfører   

 

Påmelding innen 12.11.22 til postmottak@alvdal.kommune.no evt. tlf 62 48 90 00 

 

Per Arne Aaen         Mona Murud   Ole Sylte Heggset 

Kommunedirektør            Ordfører    Næringsrådgiver  
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