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Våren er like om hjørnet, og Blåstrupa
er den vakreste småfuglen av alle ...
Foto: Jørn Areklett Omre / NN

Nytt fra bygd og fjell
Mandatet klart
Publisert I går, 23:28

Mandatet klart
Rådmannen tilrår SKO-utvalget å fremme følgende innstilling til
Kommunestyret vedr. skoledrift ved Sollia skole: Rådmannen utreder skoledrift
ved...
Les mer...
Bra med kalver
Publisert 10.06.2021 06:00

Bra med kalver
Mari Røstum melder om mange kalver i denne fostringsflokken hun fant i helga.
Rensdyra hadde allerede nå måtte ty til ei snøfonn for å avkjøle...
Les mer...
Sykler for mental helse
Publisert 08.06.2021 23:11

Sykler for mental helse
- Sommeren har kommet til Solhaug Camping, og med den de første gjestene,
forteller Marianne Nyeggen. En av denne sesongens første gjester er...
Les mer...

Side:
123456789

Litt tå hørt
Unni rapporterer
Publisert I dag, 08:03

Unni rapporterer
Unni Fladsrud Voll med hytte i Atnasjølia, er en flittig bidragsyter med bilder til
redaksjoen. Her er hennes førsommerrapport: Gravskarhøgda...
Les mer...
Ukas naturbilde - uke 24/21
Publisert 13.06.2021 19:56

Ukas naturbilde - uke 24/21
Dette bildet ble tatt fra Barth-hytta ved den gamle Nessetra om kvelden for ei
uke sida. Vi ser Geitsida som ligger vest for Atnasjøen der...
Les mer...
Greplyng
Publisert 08.06.2021 06:00

Greplyng
Mari Røstum har vært i fjellet i helga. Som alltid har hun kameraet klart. Her
har hun funnet greplyngen som allerede nå blomstrer. Det tyder på...
Les mer...
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-itt hørt anna
Ukas historiske bilde - uke 24/21
Publisert 13.06.2021 20:13

Ukas historiske bilde - uke 24/21
Bildet er fra konfirmasjonen til Liv Haugen i 1953. I Knut Hauglands
gardsdagbok fra 1953 står det følgende: "Juni 28. Konfirmasjon, hard torden...
Les mer...
Kalving
Publisert 12.06.2021 10:19

Kalving
I disse dagene kjem elgkalva til verden nærmest i rekke og rad. Her en av
mange som har den karaketristiske brunfargen og holder seg tett inntil...
Les mer...
Badevatn
Publisert 09.06.2021 08:46

Badevatn
Laugartjønnet kalles dette tjønnet inne i Voldalen. I disse gi'værsdagene er det
fristende å tenke på å ta seg en dukkert her. Nå har jo...
Les mer...
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