
Pressemelding tirsdag 31. mars 

Situasjonen på Tynset er fortsatt stabil, dvs. ingen med påvist smitte. Vi ser nå nasjonalt at kurven 

smittede har flatet noe ut, noe som tyder på at de nasjonale smitteverntiltakene fungerer. Det er 

veldig gledelig å se. Det betyr at vi har fått kjøpt oss verdifull tid til å bygge opp kapasiteten innen 

nødvendige tjenester. Kapasiteten på testing er nå bedret. Det betyr at vi nå får svar på de prøvene vi 

tar, det er produsert smittevernutstyr lokalt, samtidig som det nasjonalt jobbes iherdig for å skaffe 

mer.  

Lokale aktører vil gjerne bidra, og som eksempler på pågående prosjekter, kan nevnes 

frivilligsentralen som syr smittefrakker, og Tynset teknolab som er i gang med å lage visir som printes 

ut på 3D printer. Dette er svært viktige bidrag til våre ansatte i helsesektoren, så lokalt engasjement 

og dugnadsånd er gull verdt.☺ 

Samtidig diskuteres det mye hvorvidt og i hvilken grad man kanskje gradvis kan åpne opp igjen 

diverse tjenester etter påske samtidig som man ivaretar smittevernet. Dette vet vi foreløpig for lite 

om men det er lov å ha et bittelite håp om at noe vil skje!  

Men enn så lenge er det viktig at vi alle fortsatt motiverer hverandre til å lytte til det myndighetene 

til enhver tid anbefaler. Det betyr at vi alle skal være mest mulig hjemme, eller utendørs evt. ifølge 

med inntil 5 personer. Men uavhengig av om du er inne eller ute med andre enn husstandens 

medlemmer, så husk å hold avstand og sikre god håndhygiene. 

 Og det er vondt å måtte si det til alle som har lyst til å dra på hytta eller besøke slekt og venner i vår 

region i påsken, men jeg må si det likevel: Hold deg hjemme denne påsken, det kommer flere 

muligheter, og du er hjertelig velkommen tilbake senere. Skulle du allikevel komme, så må du ta 

forholdsregler som om du er i karantene. 

Og mens vi alle venter, på noe vi ikke vet hva er, så er kulturetaten opptatt av å gjøre hverdagen og 

påsken litt hyggeligere for deg. Kultur er viktig for mange og det gir under normale tilstander påfyll i 

en ellers travel hverdag. Nå er ikke kulturen dessverre ikke så godt tilgjengelig, så da må man tenke 

kreativt. Det har kulturetaten vår gjort, og det kommer stadig flere digitale tilbud. Husk å like Tynset 

kulturhus på facebook, så blir du oppmerksom på det som skjer. 

Jeg vil reklamere litt for Tynset bibliotek sitt take-away tilbud. Det gir deg muligheten til å sikre deg 

god påskelesning før påskehøytiden. Gjør i så fall som følger: 

• Gå inn på denne linken for å se om boka du kunne tenke deg å låne er ledig:                                                                                      

             https://tynset-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/tynset-fb/default.aspx?db=tynset-fb&unit=6467 

• Send deretter en bestilling til:  postmottak.bibliotek@tynset.kommune.no. Husk å oppgi 

navn og telefonnummer 

• Bøkene pakkes, og det sendes ut hentemelding. De hentes ved hovedinngangen til 

kulturhuset mellom kl. 11-13 onsdag, torsdag og fredag denne uka. Siste frist for bestilling er 

fredag 3.april  klokka 10 

KaranteneKultur er et annet tiltak hvor målet er å nå ut med noe kultur i disse spesielle tider.  
Ingvild Jenssen, leder for Ttrafo sier dette om KaranteneKultur:  
 «Etatens avdelinger bytter daglig på å overta Kulturhusets sosiale medier (facebook og 
instagram) og finner på noe sprell for å sørge for kultur og optimisme i disse rare tidene. Så 
langt har det blant annet blitt lagt ut BookBites-innføring og informasjon om digitalt 
lånekort, strømming av Riksteatrets "Gjengangere", tegnekonkurranse og omvisning på 

https://tynset-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/tynset-fb/default.aspx?db=tynset-fb&unit=6467
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kinoen, Karantenedans med kulturskolen og oppfordring til å filme et lite kulturelt innslag 
hjemme og dele det med Teateret, slik at vi kan samle det på en "virtuell scene" på 
kulturhussidene. Vi håper så mange som mulig vil følge med og ta del i gleden.» 
 
Det jobbes også med et lokalt spilltilbud for ungdommer i Fjellregionen; Nemlig et lokalt Minecraft 

spill. Det jobbes nå med å sette opp en server slik at alle ungdommer i Fjellregionen kan gå inn og 

møte hverandre digitalt. 

Det er lastet ned et kart av Tynset sentrum så man kan spille i Tynset sentrum og møtes digitalt på 

steder man allerede kjenner til (kartet trenger oppussing, veiene er riktige men bygningene ser ikke 

like ut som i virkeligheten). 

Ideen kom fra Joakim Wisløff, leder av ungdommens hus i Rendalen og Sergio Chavez får nå hjelp fra 
Åsmund Berg Tronsmoen på IT for å komme i gang med dette.  
Håper noe av dette kan bidra til å gjøre hverdagen og påskehøytiden som snart står for døra litt 
hyggeligere for deg☺ 
 
Mvh Merete Myhre Moen, ordfører  
 
 
 


