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– Jeg kjøper ikke at vi skal bli bedre på tjenesteyting ved å 
slå sammen kommuner. En får heller ikke økt innbygger-
tall i regionen ved å slå sammen kommuner, sier Erlend 
Kvittum Nytrøen fra Tynset. 

– Kommunereformen handler mer om økonomiske intensiver enn praktisk tjeneste-
yting. Ungdommen er opptatt av hvilket tjenestetilbudet og arbeidsmarked regionen 
samlet sett kan tilby, nå og 40 - 50 år framover, sier Erik Lillebakken fra Os. 

– Det er vi som skal leve med de endringene som nå skjer. Og det er en myte at 
ungdommen ikke vil tilbake, fortsetter han. Erlend og Erik er henholdsvis leder og 
nestleder i det regionale Ungdomsrådet.  

La oss slå fast et par ting; Ungdommen i Fjellregionen er ikke opptatt av 
kommunegrenser. Deres identitet er knyttet til bygda, grendene, de små lokal-
samfunnene. 

– Vi er regionale, men identiteten er superlokal. Den er uavhengig av kommune-
grenser. ”Ute” er vi nordøsterdøler. Hjemme er vi fåsetinger. Tylldøler. Kviknedøler. 
Derfor er det viktig å holde liv i de små grendene. 

Ungdommen i regionen er samfunnsengasjert. Erlend og Erik kjenner seg ikke 
helt igjen i kritikken som har kommet fram i prosessen med kommunereformen, at 
ungdommen ikke er deltagende og engasjert. 

– Det er vi. På våre arenaer. Vi diskuterer kommunereform, flyktningekrise, 
integrering. Men vi har kanskje for få fysiske arenaer å møtes for å diskutere med 
voksne. Derfor oppfordrer de hver og en kommune til å etablere et ungdomsråd. 
Fjellregionen går foran i så måte. Det er ikke mange regioner som jobber aktivt for 
dette. 

– På Framtidsverkstedet som Ungdommens Fylkesting arrangerte i vinter var 
nordøsterdalsungdommen klart i flertall. Ungdomsrådet er et forum for å rekruttere 
politisk engasjert ungdom. Vi må ha felles møtesteder, også fysiske, men ikke bare på 
voksnes premisser. Ungdom deltar ikke på folkemøter. Det er skremmende for mange. 
Vi skjønner ikke språket. Vi har angst for byråkratiet. Det er vanskelig å ta ordet i en 
forsamling da, det blir flaut. Skal ungdommen engasjere deg, må det appelleres til 
følelser. Ikke bruke et språk som er egnet for å kommunisere paragrafer. 

– På folkemøte på Tynset kom det fram at politikerne mente de hadde forsømt seg mot 
ungdommen. Hva kan de gjøre for å rette på dette? 

– For oss handler også engasjement om inkludering, og kommunikasjon. Vær 
tilstede der vi er på våre arenaer, på skolene, i sosiale medier. Hvorfor ikke integrere 
arbeidet med kommunereformen mer inn i skolehverdagen vår, som skoleoppgaver 
og gruppearbeid, oppfordrer Erlend og Erik. Hvorfor er ikke politikere og næringsliv 
mere synlig på skolene, spør de.

– For oss er kommunegrensene mindre viktige, og det er kanskje der feilen ligger 
i forhold til å engasjere ungdommen. Vi skal leve her i framtida, er opptatt av trygge 
arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud, som vi leverer godt på i dag. Det er ikke løftet 
høyt nok opp i diskusjonen. 

Erik er også klar på at blir det to storkommuner i regionen settes demokratiet 
tilbake til "steinalderen". Færre blir engasjert i politikk og det blir enda vanskeligere å 
engasjere ungdom, da det blir lenger avstand til der hvor avgjørelse skjer. 

Erik og Erlend er av den klare oppfatning at ønsker man ungdom tilbake til regionen, 
må det bygges tidlige relasjoner mellom politikere, næringsliv og det offentlige. 

– Ta grepet mens vi er her. Det er viktig. Vær mer på, vær opptatt av å skape nye 
trainee- og lærlingeplasser. Vis oss at det er muligheter. Snakk distriktene opp, ikke 
ned, oppfordrer Erlend. 

– Vi er nok litt for opptatt av å kommunisere begrensingene. Som ungdom er ikke 
så flinke til å tenke langt og helt. Vi kommer tilbake til en region som vi synes godt om, 
og hvor vi gjennom oppveksten fått hørt at her er det muligheter. Se hva de har gjort 
på Kvikne, påpeker Erlend. Med ny teknologi er det muligheter til å skape spennende 
arbeidsplasser hvor som helst. 

Det er brukt så mye tid på utredninger og byråkrati.  Hvis like mye tid kan brukes til 
å skape muligheter, og trene på å endre tankesett, da ser begge disse ungdommen lyst 
på framtida i Fjellregionen. For de vil tilbake. Etter å ha luftet vingene. 

Vi er opptatt av 
arbeidsplasser 
og tjenester, ikke 
kommunegrenser

Vi er Generasjon 
Perfekt, redd for å skuffe 
foreldregenerasjonen, som 
kanskje var mer opprørsk. 
Det er kanskje ikke det beste 
utgangspunktet for å et 
sterkt politisk engasjement.

- Erlend Kvittum Nytrøen

”
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Miljøspalten

Se deg ikke tilbake!
Etter å ha hatt miljø og klima på dagsorden i cirka tredve års tid, 
har jeg en leveregel som ikke må brytes: Se deg ikke tilbake!

Av Hilde Aanes

Ved et uhell kom jeg i fare for å skumme gjennom tidligere innlegg i klimaspalten, flere 
år gamle, og jeg følte umiddelbart at vi ikke var kommet noe lengre enn for 2 år siden! 
(... eller for 28 år siden, med Gro Harlem Brundtland og State of the world). 

Teorien ble styrket av pressemeldingen fra Miljødirektoratet, 20.05.2016: Klimagass-
utslippene i Norge økte fra 2014 til 2015 ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Økningen 
skyldes økt bruk av naturgass på norsk sokkel, oljeraffinering og økt produksjon av 
kunstgjødsel, økt antall sauer og økt biltrafikk!

Tallene er riktignok foreløpige, men, det er det vi har. Hva kan vi gjøre med dette? 
La være å bry oss, dette får andre ta seg av? Bry oss litt likevel, for vi kan faktisk gjøre en 
forandring?

Hvis du og jeg først skal bry oss, så er det viktig at vi bryr oss om det vi kan gjøre 
noe med. Olje- og gassproduksjon stryker jeg lett, her har jeg lite å bidra med. Økt 
produksjon av kunstgjødsel? 

Landbruket i Nord-Østerdalen står sterkt, det er den viktigste næringa vi har i Tynset 
kommune, når vi også tar med ringvirkningene av produksjonen. Det produseres mjølk 
og kjøtt som aldri før, og nye arealer dyrkes. Husdyrgjødsla kan utnyttes enda bedre 
enn den gjør i dag, spredetidspunkt og værforhold har stor betydning for hvor mye av 
næringsinnholdet i husdyrgjødsla som går tilbake til jorda, og hvor mye som går opp i lufta.

Økt antall sauer på beite. Hurra! Produksjon av godt kjøtt på utmarksbeite er miljø-
vennlig matproduksjon, skjøtsel av kulturlandskap og biologisk mangfold. Beitetålende 
planter har sin egen plass i økosystemet, og det finnes egne sopper og insekter i 
beiteområdene.  Det er ikke her vi skal sette inn støtet for å få ned klimagassutslippene 
i alle fall.

Økt biltrafikk. Trafikken fortsetter å øke! Vi kjører på jobb. Til butikken. På trening. 
Jada, vi har sagt det før … Og det er ikke enkelt å unngå det. Det kan hende du må ha 
en jobb som tillater fleksitid for å kunne ta tog og buss, og jeg vet at alle ikke har det! 
Men mange av oss har faktisk det, og det kan utnyttes mye bedre! Vi bygger gang- og 
sykkelveier for at folk skal kunne gå og sykle i større grad. Og legger til rette for fortetting 
i sentrumsområdene for å minske avstanden mellom jobb, skole, trening og hjem. Vi tror 
at det funker også. Det skjer dessuten noe med deg om du tar deg tid til å gå eller sykle, 
men jeg røper ikke hva … Prøv selv.  God tur! 

Mange land ligger langt foran Norge i å tenke alternativ strømproduksjon. I Tynset ble 
det i april fattet vedtak om å bruke 100 000 kroner til solcellepaneler på ungdomsskolen. 
Det er en start, og en mulighet for at ungdommer kan se og lære noe om denne 
teknologien. Veien til selv å investere i et slikt anlegg kan bli kortere den dagen det blir 
mer aktuelt å investere i privat solcelleanlegg. Det er sannsynlig at strømprisene vil stige, 
samtidig som solcelleanlegg blir rimeligere med bedre teknologi og økende omsetning 
av slike anlegg. Foreløpig er strømprisene i Norge så lave at det er liten interesse for å 
investere i solcelleanlegg på privatboliger. 8. og 9. trinn ved Tynset ungdomsskole har 
valgfaget ”Teknologi i praksis”. Her vil ungdommene kunne lære om både montering og 
drift av et slikt anlegg.  Da er det bare å håpe på en solrik sommer!
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Utbygging av fiber

Da kommunestyret høsten 2015 behandlet budsjettet for 2016 ble 
det vedtatt å sette av 0,5 mill. kr pr år i årene 2016-2018 for å bidra til 
raskere utbygging av fibernettet i Tynset kommune.

Tynset kommune har kommet lenger i utbyggingen av fiber enn 
nabokommunene. I følge NØK er det nå tegnet 1000 abonnementer på 
fiber i Tynset, fordelt på 900 private husstander og 100 bedrifter.

Utbygging etter den såkalte dugnadsfibermodellen er under plan-
legging både i Neby, Bygda og Tylldalen. Innenfor disse områdene 
finnes det totalt ca. 400 husstander. 

Det blir stadig viktigere både for private og 
bedrifter å ha tilgang til fiber eller bredbånd. 
For enkelte kan tilgang være så viktig for 
livskvalitet eller arbeidssituasjon at det kan 
være med på å avgjøre valg av bosted og 
lokalisering av bedrift. 

Når Neby, Bygda og Tylldalen er utbygd, kan en anta at om lag 
1300 husstander/bedrifter i kommunen har et fiberabonnement. 
Samtidig vil en da med rette kunne hevde at noe i underkant av 2000 
husstander har tilgang på fiber. Dette fordi det i områdene som er 
utbygd finnes husstander som ikke har valgt å knytte seg til fibernettet, 
selv om muligheten er der. Inklusive gårdsbruk med hovedbygninger 
og eventuelle kårboliger, er det totalt registrert 2340 husstander i 
kommunen. Formannskapet har vedtatt å støtte hvert av prosjektene 
Neby/Bygda og Tylldalen med inntil kr 200 000.

   Annonse

Tekst: Bernt Robert Hansen
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– Det handler i denne sammenheng om se hele regionen under 
ett. Det er viktig å se alle, ikke bare seg sjøl. Uansett utfall av 
kommunereformen er samarbeid nøkkelen. Det vil vi poengtere, sa Per 
Olav Lund fra Østlandsforskning under det felles kommunestyret i mai 
hvor kommunereformen var tema.

Østlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforsking 
og Trøndelag forskning og utvikling, laget en stor utredning om 
sammenslåing av Tynset, Folldal, Tolga, Rendalen, Alvdal og Os 
(6K-alternativet). Kommunestyret vedtok allerede i forrige periode at 
dette alternativet skulle utredes. 

Konklusjonen til Østlandsforskning ble imidlertid at dette ikke var 
et reelt alternativ på grunn av de geografiske avstandene i regionen. 

Det ble da utarbeidet et annet 
alternativ - 3K-alternativet - med 
Tolga, Tynset og Alvdal.

Fristen for frivillige løsninger 
er satt til 1. juli. Ingen endelige 
vedtak må være gjort, men alle 
kommunene skal mene noe 
om veien videre innen den tid. 
Fylkesmannens mandat er å 
levere sin anbefaling til Stortinget 
innen 1. oktober før det skal 
trekkes en konkusjon våren 2017. 

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
og flere av hans stab deltok på det 
felles kommunestyremøtet. De 
tegnet et såpass dystert bilde av 
hvilke utfordringer kommunene 
i vår region står overfor i fram-
tida at det provoserte mange av 
regionens politikere. 

Fylkesmann som Kirsten Giftekniv
– Å endre grenser stopper ikke de utfordringene vi står overfor, var 
tilbakemeldingene fylkesmannen fikk fra politikerne. Varaordfører Nils 
Kristian Sandtrøen stilte spørsmål ved forutsetningene for arbeidet 

Kommunereformen
Storkommuner eller alene sammen?

– Spørsmålet er ikke om dere kan klare å stå alene. 
For det gjør dere nok. Spørsmålet er hvordan 
dere skal klare å stå alene i fremtida med de 
utfordringer som ligger til kommunene, spesielt 
innen forvaltningskunnskap, velferdsteknologi, 
helse- og omsorgssektoren. 

Tekst og foto: Ingrid Eide / Ingrafo

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Ordfører i regionen i diskusjon med Fylkesmann Sigbjørn Johnsen. Fra venstre Ragnhild Aashaug, regionrådsleder og ordfører i Tolga, Runa 
Finborud, ordfører i Os, Per Olav Lund, Østlandsforskning, fylkeslege Trond Lutnæs, FM Sigbjørn Johnsen og alvdalsordfører Johnny Hagen



Begrepsforklaringer
Østlandsforskning har definert tre alternativer for sammen-
slåing som er utredet:

• 6 K: En sammenslåing av seks kommuner: Rendalen, 
Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga (Nordøsterdalsalternativet)

• 0-alternativet: Dagens kommunestruktur og drift
• 0+ - alternativet: Som 0-alternativet med utvidet 

interkommunalt samarbeid (0+)
• 3 K: Sammenslåing av de tre kommunene Alvdal, 

Tynset Tolga. Dette alternativer ble bestilt som et 
tilleggsoppdrag fra Fylkesmannen da rapporten fra 
Østlandsforsknings viste at 6K alternativet er lite aktuelt 
på grunn av de geografiske avstandene.  

Les hele rapporten og drøftinger av ulike alternativer ved å gå 
inn på denne adressen: www.tynset.kommune.no/file=45286
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Østlandsforskning har gjort. Han stilte seg 
kritisk til at det nærings-politiske aspektet var 
fraværende i rapporten. 

– Det sterkeste kortet vi har for 
befolkningsutvikling og næringsutvikling, 
nemlig trygg mat og landbruksproduksjon, er 
ikke nevnt.  

Hovedutfordringene i regionen er knyttet 
til synkende folketall, arbeidsplassutviklingen, 
at flere krevende oppgaver på helseområdet er 
lagt eller i ferd med å bli lagt til kommunen, 
økende antall interkommunale ordninger og 
utsatt kommuneøkonomi. 

– Befolkningsutviklingen er en internasjonal 
trend. Ikke tro at dere kan snu på dette, sa Anne 
Kathrine Fossum, assisterende fylkesmann. 

Hun viste til at regionen er sårbar 
for endringer i inntektssystemet. Dette 
kommer fram i en rapport som er utarbeidet 
av Fylkesmannen og nylig sendt til alle 
kommunestyrene i Nord-Østerdal.

Svekket demokrati? 
Folkemøtene i regionen avdekket innbyggeres bekymringer for i hvilken 
grad man skal klare å ivareta lokaldemokratiet og levende grender med 
lys i hver stue om en velger sammenslåing. Færre representanter fra 
folket gir mindre engasjement, og lokaldemokratiet reduseres var de 
fleste på folkemøtet enige om.  En stor kommune i Nord -Østerdalen 
vil skape større avstand mellom innbyggere og de som bestemmer, 
politikere og byråkrater. Mens byråkratiet lever best når det har stor 
avstand til dem de styrer over, ønsker demokratiet akkurat det motsatte. 

Demokrati er en viktig betingelse for at Norge skal være et godt 
land å bo i. Slik er det også i Nord Østerdalen. Nord-Østerdølene 
har lange og gode tradisjoner på interkommunalt samarbeide, og det 
samarbeides på mange felter. Videre ble det stilt spørsmål om man ved 
en kommunesammenslåing klarer å ivareta tettstedene i Os, Tolga, 
Folldal, Rendalen og Alvdal?  

Status nord i Fjellregionen
Rådhuset Vingelen har utført en utredning om sammenslåing av 
kommunene Os, Røros og Holtålen. Disse kommunene har nå inngått 
en intensjonsavtale om sammenslåing. Politikere i Os har imidlertid 
stilt spørsmål om hvorfor ikke et 4K-alternativ hvor Os blir med på 
Hedmark-sida er blitt lansert. 

Status på landsbasis
Over halvparten av kommunene i Norge har nå inngått intensjonsavtale 
om sammenslåing. I skrivende stund har 220 av landets 428 kommuner 
inngått intensjonsavtale om sammenslåing. I tillegg har 14 kommuner 
allerede vedtatt sammenslåing.

Det er forhandlinger eller utredninger i gang i 123 andre kommuner, 
mens 67 kommuner nå har avsluttet prosessen og bestemt seg for å 
fortsette som egen kommune. Det viser en opptelling som Kommunal 
Rapport har gjort.

Mange kommuner i landet har gjennomført folkeavstemning. 
Erfaringene er at valgdeltagelsen er liten og alternativene folk har å 
forholde seg til kan være mange og forvirrende. Dette bildet stemmer 
overens med vår egen region. 

– Det er mange løse tråder og det er mange alternativer. Det har også 
vært lite interesse fra innbyggerene rundt hele prosessen. Folk synes det 
er vanskelig å ta stilling til såpass mange alternativer, tror Merete Myhre 
Moen.

Veien videre
Kommunestyret har gått grundig gjennom rapporten. I junimøtet tas det 
stilling til hva som blir veien videre. Om det blir noen folkeavstemning 
i Tynset vites ikke i skrivende stund (31. mai).

– Hvis ingen kommuner i Nord-Østerdalen ønsker å slå seg 
sammen blir det ingen folkeavstemning. Kommer det opp et konkret 
sammenslåingsalternativ i prosessen videre, vil vi se på det og avgjøre 
om vi skal sette i gang en folkeavstemning, sier tynsetordføreren.

God diskusjon i gruppearbeidet på folkemøtet
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo
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Hvor god er egentlig 
Tynset kommune?

Det kan se ut som det ligger i tiden å lage 
lister og rangeringer over det meste. Noen 
blir best, noen havner midt i køen og noen 
havner sist. Vinnere og tapere får øyeblikkets 
oppmerksomhet, de andre strever ufortrødent 
videre i håp om å levere bedre neste gang. 
Hvor god er egentlig Tynset kommune? 

Tynset kommune leverer på nivå med de 
aller beste kommunene i Norge. Likevel må 
det arbeides ufortrødent videre med å forbedre 
seg, det nytter ikke å hvile på laurbærene. 
Omgivelsene endrer seg, forventingene øker og 
alle kommuner blir litt bedre hvert eneste år. 

Etter Kommunebarometeret 2016 rangeres 
Tynset kommune nr. 13 på totaltabellen, nr. 9 
uten justering for inntektsnivå blant landets 
428 kommuner. Nøkkeltallene er klart bedre 
enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi. 

Tabellen under viser plassering for Tynset 
kommune sektorvis for perioden 2010-2016:

 

Totalt er profilen veldig positiv, langt bedre 
enn i normalkommunen. Kommuner som 
havner i toppen av barometeret har generelt 
klart flere gode plasseringer enn andre, men 
det er ikke slik at enkelte kommuner er i 
toppen på alle områder, mens andre er helt 
i bunn. I snitt har en kommune like mange 
gode som svake plasseringer. Det er den totale 
miksen som avgjør plasseringen.

Sett over tid viser nøkkeltallene en jevn 
forbedring. Innen grunnskole har Tynset de 
fire siste årene ligget i toppen, og for andre 
år på rad er det en topp 100-plassering innen 
barnevern. Nøkkeltallene innen eldreomsorg 
gir en langt bedre plassering enn for ett år 
siden. 

Det er fortsatt lite tid med lege og fysio-
terapeut på sykehjem, selv om kommunen har 
blitt bedre også her. Et pluss at veldig mange 
plasser på sykehjem er avsatt til demente.

Er du flink? Hvor god er du egentlig? Sammenlignet med hvem?

Av rådmann Arild Einar Trøen
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Korrigert netto driftsresultat var det 
beste på fem år, men hele kommune-Norge 
gikk bedre i fjor – dermed var Tynsets 
prestasjon relativt sett ikke så imponerende. 
Disposisjonsfondet er fortsatt veldig lite, på 
nivå med premieavviket.

Årsgebyret for de tekniske tjenestene er 
relativt høyt, men kjent alder på spillvanns-
nettet er i alle fall lav. Men får innbyggerne nok 
kvalitet for pengene?

I første halvdel av juni skal kommunestyret 
arbeide med utfordringer og prioriteringer for 
neste år. Det ligger mye motivasjon i å ha gjort 
det bra samtidig som det er nok å ta fatt i på 
veien videre.

Med ønske om en riktig god sommer til alle 
lesere!

Faktisk er det ingen sektor 
som trekker kommunen 
ned – svakeste plassering er 
økonomi hvor kommunen 
er nesten nøyaktig midt på 
tabellen.

”

En annen verden i 
ny avlastingsbolig
En annen verden både for ansatte og brukere. Det 
er avdelingleder Knut Aasengs konklusjon etter tre 
måneders bruk av den nye avlastningsboligen ved 
Litun. 

Avlastningsboligen ligger på andre siden av veien for Litun senter, i Olaf 
Røsts gate 33. 

– Godt inneklima, godt tilrettelagte for bruk av store rullestoler, med 
brede dører, terskelfritt, praktisk kjøkkeninnredning og store flater. Det har 
blitt et flott bygg med store og romslige fellesarealer, kombinert med egne 
rom for brukere og ansatte, forteller Aaseng.

Avlastningsboligen er primært for barn og unge opp til 19 år, som i kortere 
eller lengre perioder får et botilbud for å avlaste foreldre og foresatte. For 
øyeblikket benyttes den av sju beboere i turnus. 

Boligen består av fire boenheter i tillegg til en treningsleilighet. To av 
boenhetene er innredet med takheiser tilpasset multifunksjonshemmede. 
Rundt 15 ansatte er tilknyttet boligen på kveld, natt og helg. 

Det er et lavenergibygg i massiv tre. Materialet gjør at det skal være 
tilnærmet vedlikeholdsfritt og med lave fyringskostnader. Bygget er isolert 
med 25 cm i veggene og 40 cm i taket. Målet er at dette skal gi lavere fyrings- 
og vedlikeholdskostnader. 

Valget av brede elementer i massivt tre, ga 15-20 prosent økte bygge-
kostnader. Boligen var budsjettert til 14,2 millioner kroner. De totale 
byggekostnadene har beløpt seg til 19,6 millioner kroner.. Det er første gang 
kommunen setter opp et slikt bygg. Byggeleder i Tynset kommune, Svein 
Magne Storaas, omtaler bygget som spesielt og innovativt. 

Foto: Ingrid Eide / Ingrafo



Fakta

• Hariton Pushwagner er kunstnernavn for Terje Brofos, 
født i Oslo 1940

• Pushwagner er en av Norges viktigste samtidskunstnere 
og har den senere tid oppnådd internasjonal 
annerkjennelse

• Norges mest særegne eksponent for pop art
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– Pushwagner frekventerer de store arenaer i Europa og New York 
og jeg må si det er stort å ha denne kunstneren til å stille ut på 
sommerutstillinga på Tynset, sier kultursjef Beate Hjertager. Det er 
første gang at kunstlaget og kommunen arrangerer ei felles utstilling. 

Til åpningen 28. mai møtte regionens befolkning opp i hopetall. 
Det var lange køer ved begge inngangene og Beate Hjertager antyder 
at oppimot tusen besøkende deltok på åpningen. Der var en sprek og 
opplagt 76-åring selv tilstede. Det er ikke første gang Terje Brofors, 
som han egentlig heter, er i Nord-Østerdalen og regionen. På 80-tallet 
bodde han et år på Røros. Da besøkte han Tynset flere ganger, og en 
kjøretur på ski ned fra Tronfjell førte til et opphold i sykesenga og 
mange måneder på krykker.

Sammen med Pushwagner kom også Henning Nybakken som har 
fått kunstneren til Tynset. 

– Jeg samarbeider noe med Pushwagners medhjelper Stephan Stray 
og foreslo for ham at Pushwagner måtte komme til Tynset, forteller 

Hariton Pushwagner er en av Norges viktigste 
og mest karakteristiske samtidskunstnere. 
I sommer stiller han ut på Tynset.

Nybakken. Han kommer opprinnelig fra Hedmarken, er snekker og 
har bodd mange år på Tynset. Nå driver han sitt eget verksted i Oslo 
og produserer blant annet rammer til Pushwagners bilder. Rett fra 
verkstedet hadde han med Pushwagners aller siste verk ”Home again”, 
et silketrykk så ferskt at trykket knapt var tørt. Selv ikke hans eget 
galleri på Tjuvholmen i Oslo rakk å se det før det var på plass på veggen 
i Galleri Elgen. 

– Vi får flere eksemplarer som vi kan selge etter hvert som de rekker 
å ramme de inn. Det synes jeg er stas, sier kultursjefen. 

Men det har ofte stormet rundt Pushwagner. Aviser og TV har ofte 
vært mer opptatt av støyen rundt personen enn kunsten. I ei tid gikk 
han på gata i Oslo, og først i 2008 opplevde han et gjennombrudd i 
sin over 40 år lange karriere, både i Norge og internasjonalt. Nå pågår 
en forhåndsvisning i New York, som forhåpentligvis resulterer i en 
utstilling i verdensmetropolen i september. På Tynset står utstillingen 
ut juli måned. 

Puschwagner satte 
publikumsrekord i Galleri Elgen

En sprek 76-åring lager show på scena sammen med kultursjef Beate Hjertager

Tekst: Ingrid Eide
Foto: Marit Arnesen
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Bokbad

Onsdag 14. september kl. 19.00
Storsalen i Tynset kulturhus

70-TALLET
I ORD OG MUSIKK
av Ketil Bjørnstad

Bokbader

Anne Grosvold

Ketil Bjørnstad
har skrevet en romansyklus som 
omhandler tiårene fra 1960 fram til i dag. 
Det er et personlig erindringsverk, som 
også sier noe om hvordan vår moderne 
verden har blitt til. I år kommer boka 
om syttitallet. 

I samtale med bademester Anne 
Grosvold snakker Ketil Bjørnstad om 
”Syttitallet”, forteller om boka og spiller 
den musikken han komponerte i dette 
tiåret, som ”Sommernatt ved fjorden”, 
”Blåmann” og andre kjente sanger og 
komposisjoner. Det blir et tidsportrett av 
et tiår med store omveltninger, både ute 
i verden og hjemme i Norge. Bjørnstad 
skriver om vennskapet med Ole Paus, 
møtene med sterke personligheter som 
Erik Bye, Jens Bjørneboe, Lill Lindfors 
og Cornelis Vreesvijk.

Bjørnstad er pianist, komponist og 
forfatter. Han har skrevet romaner, skue-
spill, debattbøker, samt dokumentar-
romaner om bla Oda Krogh, Edvard 
Grieg, Edvard Munch, Ole Bull og Hans 
Jæger. Trilogien ”Til musikken”, ”Elven”, 
og ”Damen i dalen» er utgitt i en rekke 
land og har fått storslagen mottagelse. 
For ”Til musikken” fikk han den ærerike 
franske Prix des Lecteur.

Anne Grosvold
er journalist, profilert programleder 
og har i en årrekke vært ansatt i NRK, 
bla i Dagsrevyen, Utenriksmagasinet, 
Redaksjon 21 og ikke minst i Dagsnytt 
18. Hun er kjent for sin myndige 
programlederstil og har vunnet en rekke 
priser. Grosvold mottok hedersprisen 
da  Gullruten 2016 ble utdelt.

Foto: Trine Hisdal
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Nysgjerrig! skal være en møteplass for 
kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn 
kan få høre om spennende temaer på fritida. 
Temaene for høsten vil spenne fra astronomi, 
via geologi og vulkaner og syn og illusjoner til 
fjellrev. Møt ekte forskere som forteller om hva 
de forsker på. 

Det er de seks bibliotekene i Nord-
Østerdal som samarbeider om Nysgjerrig! 
Vårt mål er å finne spennende tema og gode 
fagpersoner, som kan formidle kunnskap til en 

Er det noen 
nysgjerrige barn 
der ute?

Da kan du bli med på Nysgjerrig! – et helt 
nytt tilbud til barn i 3. til 7. trinn startet av 
bibliotekene i Nord-Østerdalen. 

annen aldersgruppe enn de vanligvis foreleser 
for. Vi håper å kunne vise at de tingene barn 
er nysgjerrige på, er det faktisk mulig både å 
studere og jobbe med.

Alle forelesningene er åpne for alle i 
målgruppa uavhengig av bostedskommune. De 
som bor på Tynset kan delta på forelesninger i 
både Os, Tolga, Alvdal, Folldal og Rendalen.

Det er Per Kristian Grytdal, kjent fra 
NRKs ”Barn ingen adgang”, som starter 
forelesningsrekka med det forrykende showet 

”Naturfag Rocker med PK!”. Dette blir lørdag 
24. september kl. 14.00 på Tynset. 

Alle forelesningene er gratis for barn i 
målgruppa. Foreldre som ønsker å være 
med betaler kr 100. Det er begrenset med 
plasser, og det vil bli påmelding. Følg med på 
kommunens nettside.

Nysgjerrig! er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Foto: Glenn Meling
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Merete Myhre Moen er likevel 
ingen slagen ordfører.

Tekst og foto: Ingrid Eide / Ingrafo

Tapte i skinkekamp på hjemmebane

Tynset-ordføreren måtte se seg slått av Stranda-
ordfører Jan Ove Tryggestad, som tok første 
napp i vandrefjøla ”Norges Skinkehovedstad”. 
Det kreves tre napp i fjøla for å få den til 
odel  og eie og betegnelsen skinkehovedstad. 
Merete er klar for solid revansj til neste år.

Olav Viksmo Slettan hadde en kyndig og 
erfaren hånd på regien med kommunereform-
en som en rød, humoristisk tråd gjennom 
hele ettermiddagen. Blindtest, skinkequiz og 
skinkeholding var disipliner ordførerne måtte 
ut i.

Det er slett ingen slagen ordfører og dårlig 
taper som sitter igjen på Tynset. 

– Det var gode dueller, selv om de kunne 
favorisert meg litt mer. Men jeg gir meg ikke, 
ler tynsetordføreren, som roser rammen rundt 
duellarrangementet med lokalmatkonkurranse 
for regionens ordførere, og spekematfestivalen 
for øvrig.

Sammen med Tynset Næringsforening er 
kommunen medeier i Tynset Arrangement, 
som er arrangør av den første nasjonale speke-
matfestivalen. 

– De fleste arrangementene gikk etter det 
jeg har erfart knirkefritt. Det er klart man hadde 
blitt enda mer fornøyd med et mer yrende 
folkeliv, men dette var en svært god start. Ikke 
minst fører det med seg ringvirkninger man 
ikke forutså på forhånd, kommenterer Myhre 
Moen. 

– Eksempelvis et formalisert samarbeid 
mellom NØVGS og Arne Brimi.

Det var også en svært fornøyd delegasjon 
fra Stranda som dro hjem til Sunnmøre 
igjen, overveldet av tynsetingenes gjestfrihet. 

De fremhevet spesielt festaften på Nord-
Østerdal videregående skole og den innsatsen 
som elever og ledere der hadde lagt ned, 
samt matkvaliteten. En fantastisk aften var 
konklusjonen.

5.000 besøkte festivalen, halvparten inne 
på selve festivalområdet. Etter evalueringer 

som nå skal gjøres sammen med næringsliv, 
utstillere og samarbeidspartnere vil man være 
klar for å begynne planleggingen til høsten 
for neste års festival. Noen endringer vet 
man allerede skal gjøres, men arrangørens 
konklusjon er at det var flott start på en festival 
med stort potensial til å utvikles og foredles.

Merete Myhre Moen henger med leppa i brøkdelen av et sekund etter å ha tapt i ordførerduellen av en meget 
godt forberedt ordfører fra Stranda, Jan Ove Tryggestad. 

Ordførere fra Løten i sør til Røros i nord konkurrerte om den 
beste mattallerkenen med råvarer fra egen kommune.   
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Rulleskianlegg
Skigruppa i Tynset Idrettsforening satser 
stort, og har bestemt seg for å bygge et 
treningsanlegg for rulleski. 

Trinn 1 i prosjektet skal gjennomføres sommeren 2016 og 
bygges i deler av dagens lysløype ved skistadion. Trinn 1 er 
kostnadsberegnet til i overkant av 10 mill. kroner.

Tynset kommune har bevilget 1 mill. kroner til prosjektet. 
Når kommunestyret valgte å støtte prosjektet, ble det lagt spesiell 
vekt på at et rulleskianlegg kan bidra til å sikre Nord-Østerdal 
videregående skoles tilbud om spisset toppidrett innen langrenn 
og skiskyting. 

Trinn 2, som ønskes gjennomført på sikt, vil innebære at det 
legges asfalt fra skola til skistadion slik at det blir mulig å gå på 
rulleski i en trygg og god trasé fra skoleområdet til skistadion.

Kommunestyret la bl.a. vekt på følgende forhold når det 
valgte å gi støtte til rulleskianlegget:

• Både aktive idrettsutøvere og mosjonister får mulighet 
til å trene i et trygt anlegg. I dag trenes det på gangveier 
med til dels dårlig asfalt og langs fylkesveier med både 
personbiler og tungtrafikk

• Hedmark fylkeskommune har tildelt Nord-Østerdal 
videregående skole ansvaret for å tilby spisset toppidrett 
innen langrenn og skiskyting. Dette medfører behov for 
sikre treningsforhold for rulleski for et økende antall 
aktive ungdommer

• Et godt treningsanlegg for rulleski vil være en fordel 
den dagen tilbudet om spisset toppidrett eventuelt skal 
forlenges. Dette vil bli vurdert etter en 5-årsperiode

• Når et mulig trinn to i utbyggingen blir gjennomført vil 
rulleskibrukere kunne gå på rulleski i en trygg trasé helt 
fra sentrum eller NØVGS og opp i rulleskilegget ved 
skistadion

• Behovet for å bruke bil for å komme til et egnet sted å 
trene blir mindre

• Tynset kommune har allerede fine anlegg og gode tilbud 
til idrettsinteresserte innen en rekke idretter. Dette 
tilbudet vil forbedres ytterligere og bli enda mer komplett 
ved bygging av et rulleskianlegg

Tynset Turistinformasjon
Åpningstider 20. juni - 20. august

Alle hverdager unntatt onsdag: 09:00 - 15:30
Onsdager: 09:00 - 17:00
Lørdager: 11:00 - 14:00

På hverdager unntatt onsdag 
er turistinformasjonen på 
Servicetorget. 

På onsdag etter Servicetorgets 
stengetid (kl 15:30) og lørdag er 
turistinformasjonen på biblioteket.

Tynset bibliotek
Åpningstider 20. juni - 20. august

Hovedbiblioteket
Mandag-tirsdag og torsdag-fredag 11:00 - 15:00
Onsdag    11:00 - 17:00
Lørdag    11:00 - 14:00

Kvikne bygdebibliotek 
Holder stengt i perioden 20. juni – 20. august

Ordinære åpningstider

Hovedbiblioteket
Mandag, tirsdag og torsdag  11:00 - 16:00
Onsdag    11:00 - 18:00
Fredag    11:00 - 13:00
Lørdag    11:00 - 14:00

Kvikne bygdebibliotek
Tirsdag    11:00 - 13:00
Onsdag    16:00 - 19:00
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Kommunen informerer

Brukerundersøkelser
Tynset kommune har i perioden april og mai gjennomført 
brukerundersøkelser innenfor områdene barnehage, barne-
vern, byggesaksbehandling, ergoterapi, helsestasjon, psykisk 
helse, SFO og tjenesten for funksjonshemmede. Mange 
av kommunens innbyggere har besvart undersøkelsene og 
resultatet viser forbedring innen flere områder. 

Likevel er det alltid utfordringer som  kommunen må 
arbeide videre med for å forbedre tjenestene. Det som måles 
spesielt er:

Resultat for bruker, respektfull behandling, tilgjengelighet, 
informasjon og brukermedvirkning. Resultatene vil videre bli 
benyttet sammen med brukerråd og i kommunikasjon med 
kommunestyret. 

Takk for at dere bidrar med svar, dette er en viktig del av 
forbedringsarbeidet til kommunen.

Ledige tilrettelagte boliger 
på Kvikne
Tynset kommune eier 14 tilrettelagte leilig-
heter ved Enan trygdesenter på Kvikne.

Dette er tilrettelagte leiligheter med alt på ett plan og lett 
tilgjengelige fellesarealer tilknyttet boligene. Alle leilighetene 
har eget bad og en stue med kjøkkenkrok. Noen leiligheter har 
separate soverom, og noen har sovealkove.

Tildeling av leilighetene vil være behovsprøvd ut fra en 
samlet vurdering av nåværende boforhold, økonomi og 
funksjonsnivå. Husleie er for tiden henholdsvis kr 3.460 og  
kr 3.200 pr måned.

Det følger ingen tjenester med i tildeling av boligen. Alle 
tjenester som kan tilbys fra kommunen må søkes på ordinær 
måte. Søknad ligger på Tynset kommune sin hjemmeside. I 
tillegg kan denne fås på servicetorget, og i de ulike avdelinger 
innen Helse- og omsorgstjenesten.  

Tilrettelegging med 
natursti i Ripan 
naturreservat
Tynset kommune har med midler fra Fylkesmannen i Hedmark 
etablert 10 informasjonspunkter i Ripan naturreservat. 

Tilrettelegginga er gjort som en natursti med selvstendig 
informasjon montert direkte på trær langs stien. Informasjonen 
på platene forteller om geologien, dyre- og fuglelivet og kultur-
minner i området. 

På hvert skilt er det en QR-kode som leder spesielt 
interesserte til nettsider med mer informasjon om temaet. 
Skiltene er plassert langs de mest brukte turstiene på Ripan. 

Foto: Tynset kommune



Må vi gjøre som 
kommunalministeren sier?
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Hva er best for Tynset kommune, hva er best 
for Fjellregionen? At vi alle består som egne 
kommuner, eller at vi slår oss sammen? Er 
det noen som sitter på fasiten?  Er det dystre 
bildet enkelte tegner av regionen riktig? Vi er 
da en særdeles oppegående region, med mye 
flinke, engasjerte og fornøyde innbyggere.  
Faktisk så er det jo slik at det er i de mindre 
kommunene innbyggerne er mest fornøyd.  
Og vi er i norgestoppen på skole, bare for å 
nevne noe. Og hadde alle dystre spådommer 
og bekymringer slått til, ja da hadde vi vært ille 
ute for lenge siden.

Jeg mener ingen kjenner fasiten på hvilket 
samfunn vi har om 30 år. Mye kan skje, og det 
er vanskelig å tilpasse seg et samfunn man ikke 
vet hvordan ser ut. Jeg mener at samfunnet i 
stor grad blir til ut fra den retningen vi styrer. 
Vi bestemmer i alle fall mye av retningen 
og hastigheten. Med det som et bakteppe 
mener jeg at det er våre verdier, hva vi tror 
på og hva vi ønsker med vårt samfunn 
som bør være førende for hva vi mener i 
kommunereformspørsmålet. 

Ønsker vi tjenestene nær folket, eller ønsker 
vi å sentralisere dem? Ønsker vi nærhet til de 
som skal fatte avgjørelser som berører egen 
kommune, eller ønsker vi en større avstand? 
Hvem skal bestemme over oss?

Hvordan opprettholde folketallet totalt i 
regionen? Gjør vi det med en sentralisering 
mot Tynset, slik at vi får et sterkere region-
senter, eller ved å jobbe for at nabokommunene 
skal være mest mulig attraktive blant annet 
ved å opprettholde flest arbeidsplasser i hver 
enkelt kommune.

Mange sier at vi ikke bryr oss så mye om 
grenser i dag. Vi krysser grensene stadig vekk 
og er en samlet region. Det er riktig, men 
hva tjener vi på en sammenslåing i denne 
sammenheng, og hva taper vi? Hva med vår 
identitet? 

Vi har mange gode interkommunale 
samarbeid i dag, og vil fortsatt ha behov for 
samarbeid uavhengig av sammenslåing. Dette 
fordi vi uavhengig av hvor grensen går, alltid 
vil ha naboer på andre siden av grensen som vi 
må samarbeide med. 

Jeg mener vi må tenke hvilke gevinster 
vi eventuelt får ved en sammenslåing. Får vi 
bedre lokalsamfunn eller lokaldemokrati?  Blir 
vi hørt i større grad av mer sentrale strøk ved at 
vi blir en større kommune (vi er fortsatt små i 
den store sammenhengen)?

Vi har et ønske om å være moderne og 
fremtidsrettet. Vi snakker om visjoner og vyer 
og svever på skyer med troen om at alt blir 
bedre bare vi gjør noen endringer og blir større. 
Noe som nok stemmer i noen sammenhenger, 
men slett ikke i alle. 

Det er viktig å ha vyer og være fremtids-
rettet. Vi skal også tenke på hvordan vi kan 
bidra til å være attraktive og hvordan vi best 
kan drive næringsutvikling, for det er også 
viktig i en kommune og i en region. Men 
det kan ikke være avgjørende for valget om 
kommunesammenslåing. For vi må aldri 
glemme hva som egentlig er primæroppgavene 
til kommunene? Vi må ned fra skyene 
innimellom for å bli minnet om hva som er 
en kommunes største og viktigste oppgave. 
Trenger vi en kommunesammenslåing for 
å ivareta og forbedre primæroppgavene på 
en tilfredsstillende måte videre fremover? 
Primæroppgavene er slik jeg ser det i hovedsak 
helse, omsorg, skole og barnehage. Disse 
sektorene står for nesten 90 % av kommunenes 
budsjett. At vi gir gode tjenester innenfor 
disse sektorene er avgjørende for at folk skal 
trives. Dette er tjenester som berører vårt 
bevegelsesmønster hver eneste dag gjennom 
et langt liv. Hvordan kan vi best ivareta disse på 
en god måte?  Jeg mener det er på tide å sette 
primæroppgavene på dagsorden. Hvordan 

Inneværende år har vært preget av mye debatter omkring 
kommunereform. Det presenteres ulike fremtidsbilder og dystre 
statistikker, og vi blir bedt om å tenke langsiktig. 

Av ordfører Merete Myhre Moen

Nr. 2/2016
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Politiske møter
Juni - oktober 2016

13.06. 09:00 Politikerdag
14.06. 09:00 Kommunestyret og
  politikerdag
23.06. 09:00 Formannskapet
25.08. 09:00 Formannskapet
30.08. 18:00 Kommunestyret
15.09. 09:00 Formannskapet
29.09. 09:00 Formannskapet
13.10. 09:00 Formannskapet
18.10. 18:00 Kommunestyret
26.10.  Felles kommunestyret
  i Fjellregionen
27.10. 09:00 Politikerdag og 
  budsjettkonferanse

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no

ivaretar vi dem best? I en storkommune, eller 
som egen kommune?

Vi har det sisteåret blitt pisket og bedt om 
være flinke og gjøre som kommunalministeren 
sier. Vi blir forsøkt lokket med både friske og 
råtne gulrøtter.

Må vi da gjøre som kommunalministeren 
sier? Nei, vi må absolutt ikke det. Vi skal gjøre 
det vi mener er riktig for vårt lokalsamfunn. I 
juni skal politikerne fatte et vedtak om hvilken 
retning vi ønsker videre. Hva er best for oss? 
Det er det vi, innbyggerne i Tynset, som vet 
best, ikke Jan Tore Sanner eller fylkesmannen. 

17

Ryansetra
Tynset kommune tilbyr leie av Ryansetra i 
Magnilldalen.

Setra som nå er nyoppusset, ligger ved Ryantjønna, ca. 8 km fra Lonåsen i 
Tunndalen og ca 2 mil nord for Tynset. Det er gode tur- og fiskemuligheter 
innenfor det nye Magnilldalen-Busjødalen landskapsvernområde. Fra 
setervangen går det to merka turløyper rundt i det gamle kulturlandskapet. 

Setra inneholder soveplass til 8 personer, 2 familiekøyer og 1 køyeseng. 
Ellers finnes alt nødvendig utstyr for matlaging, og propanapparat for å koke 
på. Det er montert solcellepanel, men det er ikke innlagt vann. Vannet hentes 
i bekken eller i tjønna like ved (ca. 40 m). Det anbefales å ta med drikkevann. 
Sanitære forhold ellers: Utedo. Leietakeren må ta med sengetøy (dyner/
soveposer) selv.

Kontakt Servicetorget for mer informasjon
62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no

Foto: Tynset kommune
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Kultursommer i Tynset
Ikke før støvet etter de mange tilreisende gjester på Norsk Spekematfestival 
og Pushwagner-utstilling har lagt seg, dukes det igjen for mange kultur-
aktiviteter og arrangementer innen kommunes grenser.

Utover hele sommeren skjer det noe i hver ei bygd. Dette er alle aktiviteter som viser hvordan 
dugnadsånden og frivilligheten fortsatt blomstrer, og hvordan samholdet i bygdene både 
inspirerer og rekrutterer til aktivitet og forhåpentligvis til tilflytting. Ikke minst bidrar alle til å 
sette Tynset kommune på kartet og i særdeleshet, kulturkartet.

Kortspill 2016
Hva kan du få gjort på 10 minutter?

Ikke så mye, tenker du sikkert … Smurt deg 
en brødskive? Kjøpt en togbillett? Skrevet et 
postkort hjem? Ryddet ut av vaskemaskinen? 
Handlet middag? 

Det som i hvert fall er sikkert er at lørdag 
25. juni i år kan du i løpet av 10 minutter få sett et teaterstykke! Som i fjor og året før arrangeres 
det Kortspillfestival i Tynset kulturhus. Dørene åpner kl. 12 og innenfor kan man oppleve 
teater i alle former og fasonger. Felles for dem alle er at de varer i maks 10 minutter.

I år kan du bla oppleve en smakebit fra årets oppsetning av ”Sommer i Tyrol” fra Opera di 
Setra. Ingrid Vollan kommer med ”Hei, Hulda!”, en hyllest til Hulda Garborg. Teater Fusentast 
deltar i år også, med ”Katta og andre strofer”, et figurteater basert på nonsens vers. Yngvill 
Sandnes og Siri Stiklestad har samarbeidet om fortellerforestillingen ”Illustrasjonen” med 
billedkunst og fortelling i skjønn forening. Bergstaden Shakesperianensemble besøker oss 
igjen med ”Das Liebesverbot” av Wagner. Dette er noen av teaterforestillingene du kan få med 
deg i løpet av fire timer på en lørdag. 

Mer info: kortspillfestivalen.no

Sommer i Tyrol 
-  og i Tylldalen 
Første helga i juli kommer noen av 
landets beste operasangere, melkekyr og 
operabudeier til Svarthammerlia når Opera 
di Setra setter opp sin første operette. 

Hva passer vel bedre på setra enn 
lederhosen, kubjeller, friluft, jodling og 
smektende toner oppi Tylldalsfjella?

Ronald Rørvik har regi på seteroperaen. 
Det kjøres forestillinger 1., 2. og 3. juli. 

Mer info: operadisetra.no

Dei urolege av 
hjarte
Det er 40 - år siden ”Dei urolege av 
hjarte” av Ola Jonsmoen og Ellef 
Røe hadde sin premiere på Tylldalen 
bygdetun. I år feires dette med en 
egen jubileumsutgave.

I ”jubileumsutgaven” har noen av rollene 
har også fått en mer sentral plass i stykket i 
forhold til originalen som hadde premiere i 
1976. Det spilles på kveldstid med lyssetting, 
revidert manus, mer musikk og for første gang 
i historien en egen pianokvartett. 

– Vi føler vi har klart å fornye stykket i 
tilstrekkelig grad til at det igjen er aktuelt og 
setter Tylldalen på olsokkartet, kommenterer 
en som bokstavelig talt har vokst med stykket, 
Lars Eggen. 

Betine Fiskaa Johannesen står for årets regi. 
Musikkarrangement og nyskriving står Eva 
Holm Foosnæs for.

Olsokspelet har premiere på olsokdagen 
29. juli med påfølgende forstillinger 30. og 31. 
juli. 

Mer info: tylldalspelet.no

Foto: Ingrid Eide



Tynset Jazzfestival
- en festival i verneverdige områder

Tynset er i festivalmodus. 20. og 21. august ar-
rangeres nok en ny festival, Tynset Jazzfestival i 
samarbeid med Bortistu’ Neby. 

Av Bente Linjordet

Per i dag har ikke Tynset noen etablerte musikkfestiva-
ler, og vi synes at dette kan være et godt bidrag for bolyst 
til kommunen vår. Tynset kommune er et regionsenter i 
Nord-Østerdalen, og er et naturlig stoppested for gjennom-
reisende nordover til Røros og Trondheim. Ved å arrangere 
en jazzfestival, vet vi at vi vil nå et nytt og bredere publikum 
utenfor både kommunen og fylkets grenser, som videre vil 
ha positive ringvirkninger for kultur og næringsliv på Tyn-
set.

Bortistu’ er et perfekt egnet festivalområde, der hoved-
scenen er plassert på tunet. Her blir det ulike workshops 
der barn og voksne får muligheten til å leke seg med ulike 
rytmer, blant annet barnejazz. Alf Prøysens historie om 
“Geitekillingen som kunne telle til ti”, fortelles og illustre-
res musikalsk. Røros storband skal få fart i stive ben fra 
Nord-Østerdalen, Caledonia Jazzband spiller rotekte New 
Orleans-jazz, og kvelden avsluttes med Ole Børud, som 
virkelig kommer til å funke opp lørdagskvelden med funk, 
soul, rock og jazz-pop. I tillegg benyttes også Tynset kirke 
som konsertarena på søndagen, der det vil bli arrangert en 
jazzgudstjeneste med Caledonia Jazzband.

Tynset Jazzfestival skal går over to dager og byr på ulike 
kulturopplevelser. I tillegg til konserter, blir det utstilling 
med kunstneren Magne Neby Holters verk. Han var født i 
Bortistuen Neby, og var den siste eieren av gården. Utstil-
lingen åpner festivalhelga, og blir stående utover høsten. 
Per Hvamstad, tidligere museumsbestyrer ved Nordøster-
dalsmuseet, holder foredrag om garden Bortistu’ og dens 
bebyggelse. Tidligere ordfører og quizkonge Bervend Salbu 
holder quiz på Bortistu’ under festivalen, så finn deg et lag 
og heng deg på! Damene på Bortistu’ serverer mat og drik-
ke. Dette er første gang Tynset Jazzfestival blir arrangert, og 
vi ønsker å være en liten, intim og koselig festival der alle 
føler seg velkommen.

Mer info og billetter: tynsetjazz.no/festival

Sommerens villeste og vakreste konsert foregår i 
Brydalen. Hans Christian Medlien, selveste Fanta-
siministeren i sin tid fra Lucky Næroset, ble tidli-
gere i vår invitert for å skape glød og engasjement 
i brydølene. Det har han klart.

– I år var det rekordoppmøte på nasjonaldagen. 17. maitoget 
var lenger enn det var bredt, ler Henning Sandmæl, medlem i 
prosjektgruppa. 

– Brydalen Ungdomslag, og Brydalen, trenger et nytt arran-
gement som bidrar samhold og aktivitet og hvor vi står sammen 
om fremtiden for Brydalen, sier primus motor og bygdas egen 
begeistringsminister, Elisabeth Jæger Rusten.

Å jobbe mot et felles mål har skapt glød, engasjement og 
dugnadsånd i bygda. Stordugnaden i august blir et bygdeutvi-
klingsprosjekt.

– Det har smitteeffekt på mange områder, det hogges skog, 
bygges hus og fødes barn til og med, smiler Ingeborg Heggem.

Dette er et todelt prosjekt, der det ene målet er å skaffe inn-
tekter til drift og vedlikehold av grendehuset Midtvang.  Det 
andre målet er å bygge samhold i Brydalen. Av bygdas 80–90 
innbyggere har mange skrevet seg på dugnadslistene allerede.  
Også hytteturistene støtter opp og ønsker å bidra og være en 
del av ei levende bygd.

Brydølene satser høyt. Kvalitet er stikkordet for alle aktivi-
teter. Anerkjente nasjonale og regionale artister skal bidra til at 
arrangementet blir en suksess allerede det første året.

"Høgget, to-dagers i Brydalen" finner sted 6. og 7. august.
Lørdagen er det utekonsert i Nedre Spekehogget. Her skal det 
bygges scene og enkle tribuner. Det store trekkplasteret denne 
kvelden er Rita Eriksen, blant annet kjent for seier i NRK-pro-
grammet Stjernekamp i 2012. Brydølenes egen gitarhelt Øy-
stein Wangen deltar selvfølgelig, det gjør også Nan/Ida & The 
Living Room Sessions som opererer i country-folk-americana-
sjangeren. 

Søndagen blir en familiedag. Ulike aktiviteter er under plan-
legging, sikkert er at det skal være ulike aktiviteter med hest og 
bruktbod i samfunnshuset til inntekt for ungdomslaget. Bry-
dølene anmodes å rydde og donere både lopper og klenodier. 
Motbakkeløpet i Betberget skal trekke eliteutøvere til bygda. 
Her er bakker så bratt at mjølkesyra kommer bare med tanken 
på å stille til start. 

– Vi skal i det hele tatt lage ei fantastisk helg som folk har lyst 
til å komme tilbake til neste år, forsikrer Elisabeth Jæger Rusten 
og resten av prosjektgruppa. 

Følg med: facebook.com/HoggetBrydalen

Brydølene er på "HØGGET"

Lørdag 6. august er det utekonsert i Nedre Spekehogget. Foto: Prosjektgruppa

Høggets prosjektgruppe. Foran fra venstre: Ingeborg Heggem, Elisabeth Rusten Jæger, Ingleif Løvhaug. 
Bak fra venstre: Aina Jæger, Nina Grøvdal, Heidi Tangen, Henning Sandmæl, John Moen og Børre Nilsen.
Foto: Ingrid Eide



Se program med tider og priser på plakater, i kulturfolderen, i aviser og tynsetkino.no.
Billettsalget starter en time før forestilling. Telefon billettsalg: 62 48 52 59

Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Kjæledyrenes 
hemmelige liv
Animasjon / Familiefilm

Livet til Max er rosenrødt der han 
nyter dagene som et bortgjemt 
kjæledyr i et høyhus på Manhattan. 
Men alt snus på hodet da eieren hans 
bringer hjem en kranglete, ny hund - 
uten stamtavle.

Independence day 
Resurgance 
Action / Eventyr / Sci-Fi
Norgespremiere 1. juli

Ved hjelp av gjenvunnet utenom-
jordisk teknologi, har nasjonene på 
jorden gått sammen om å opprette 
et enormt forsvarsprogram for å 
beskytte planeten. På tross av dette 
gedigne samarbeidet, kan likevel 
ingenting forberede menneskeheten 
når romvesenene returnerer til jorda.

Istid: På kollisjonskurs
Animasjon / Komedie 

Scrats episke jakt på eikenøtta slynger 
ham rett ut i verdensrommet og 
der steller han selvfølgelig i stand 
katastrofe på katastrofe som snart 
truer livet til alle vennene våre i Istid-
verdenen. For å redde seg må Sid, 
Manny, Diego og resten av flokken 
forlate hjemmet sitt og legge ut på en 
eventyrlig reise.

SVK 
- Store Vennlige Kjempe

Eventyr / Norgespremiere 5. august

SVK er basert på boken skrevet av den 
populære barnebokforfatteren, Roald 
Dahl. Sofie møter den Store Vennlige 
Kjempe, som til tross for hans litt 
skumle utseende, viser seg å være 
en godhjertet figur. Store Vennlige 
Kjempen er utstøtt av de andre 
kjempene fordi han i motsetning til 
dem, ikke liker å å spise små, søte 
barn.

Suicide Squad
Action / Norgespremiere 5. august

Et hemmelig byrå rekrutterer 
superskurker til å gjøre farlige, 
hemmelige oppdrag, i bytte mot 
benådning.

Et helt halvt år
Drama/Romantikk

Filmen er basert på suksess-
romanen ”Me Before You” av 
JoJo Moyes.

S O M M E R U T S T I L L I N G
maleri og skulptur

Utstillingen er
støttet av:

Christopher Rådlund
Marianne Wiig Storaas

Petter Hepsø
Jon Lindestad Bakken

Utstillingsperiode: 15. - 31. juli 2016

Åpningstider: Mandag-fredag kl 11-17, lørdag kl 11-16 og søndag kl 12-16

Velkommen til åpning fredag 15. juli kl 18.00

TØYsentralen Galleri, Brugata, 2540 Tolga
facebook.com/toysentralen       Epost: toysentralen@gmail.com       Telefon: 930 31 365

   Annonse
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