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VisBook AS vil i årene framover ha en betydelig vekst med hovedvekt på Kvikne. 
Innen 8 til 10 år spår Kåre Mjøen at VisBook vil være over 50 ansatte. Av dette vil 2/3, 
eller cirka 35 arbeidsplasser, være lokalisert på Kvikne mot 11 i dag. 

– Utvidelsesmuligheter har vi her på Ulset, forteller Mjøen som nå leier det gamle 
samvirkelaget på Ulset. Han bygger om til nye kontorer, kurs og møterom i første eta-
sje. Her blir det 20 kontorplasser i tillegg til kurs og møterom.

Den største utfordringen mener Mjøen ligger i å skaffe boliger til nye medarbeidere. 
Til nå har nyansettelser ført til at fem familier har kommet til Kvikne. 

– Vi planlegger å vokse med fire ansatte per år og da trenger vi boliger og boligtomter 
raskt. Ingen pendler til Kvikne, mener Mjøen som nå har satt i gang en prosess med 
kommunen for å få innlemmet nye boligområder i bygda i kommunens arealplan. 

– Hvis kommunen vil ha næringsutvikling må de legge bredsida til!

Hva betyr VisBook og arbeidsplassene dere skaper for Kvikne?
Det vil bety mer for bygda fremover enn hva den har gjort hittil. Fram til nå har Vis-
Book ikke betydd mye bortstett fra at vi fikk lagt fiber hit. Men fremover ser Mjøen at 
vekst og utvikling i VisBook vil føre til betydelig befolkningsvekst i Kviknebygda og 
ringvirkninger i kommunen for øvrig. 

Historien rundt VisBook startet i 1990
Kåre Mjøen på Storeng Gård og Kvikne Camping hadde behov for å kjøpe et boo-
kingprogram. Bookingsystemet skulle kunne booke overnatting, aktiviteter og inne-
holde kassafunksjon for varesalg. Det måtte kunne bookes i kommisjon for andre og 
rapporter hva som ble solgt hver måned for oppgjør med leverandører. Dette gjaldt 
eksempelvis fiskekort og jaktkort for grunneierlag, husflidsprodukter og overnatting 
for naboer som ble solgt fra resepsjonen til campingplassen.

Systemet måtte også inneholde funksjon for utskriving av faktura, kvittering, 
ordrebekreftelse og rapporter til regnskapet. Statistikken til SSB måtte komme som et 
resultat av bookingen. Og man måtte kunne skrive enkle kundebrev. Mjøen fant ingen 
systemer med slike funksjoner! 

I stedet begynte han å leke med tanken om å lage et slikt system. Med en database 
som var integrert med regneark startet prosessen med å lage et bookingsystem. – 
Ideen og noen steg mot et system var satt ut i livet, men noe særlig lenger kom jeg ikke. 
Ingen finansieringsinstitusjoner trodde på ideen min, forteller Mjøen. Ideen ble lagt 
på is. Bygdeutviklingsfondet (BU) fattet etter hvert interesse for det han holdt på med 
og ga ham støtte på 50.000 kroner.  Det ble noe enklere å kontakte programmerere nå 
med noen penger i lomma. 

For å gjøre en lang og strevsom historie kort så traff Mjøen en nyutdannet 
programmerer med eget firma på Oppdal. Dette var på nyåret i 1995. Han lanserte 
bookingplanen for Øystein Selbekk som umiddelbart tente på ideen. Firmaet Reiseliv 
Data, nå VisBook AS ble dannet med Øystein og Kåre som eiere.  

– Våren 95 hadde vi første versjon klar og Storeng Gård & Kvikne Camping og 
Tynset Hotell begynte da å kjøre systemet som siden kontinuerlig er blitt utviklet. 
Kona Anne Kristine er arkitekten bak regnskapssystemet som vi utviklet senere, 
forteller Mjøen.

Gården og campingplassen er det nå dattera som har overtatt og driver, men 
fortsatt har han ”vakter” i fjøset. Campingplassen er ”prøvekaninen” for nyutviklede 
bookingsystemer. Her utprøves systemene før de slippes løs på verdensmarkedet. 

Behov for et bookingsystem til egen 
campingplass har ført til et voksende 
online-eventyr på Kvikne

Bookingsystem
booker folk
til Kvikne

Bookingsystemet VisBook er solgt til over 600 bedrifter som via firma-
ets servere omsatte for vel 1,7 milliarder i 2010.  Prognosen for 2011 er 
på over 2,1 milliarder. Det siste året har selskapet ansatt 3 nye medar-
beidere og 3-4 nye vil bli ansatt i 2011.

VisBook AS har et datterselskap i Tyskland, VisBook GmBh, som 
administreres fra Kvikne. I tillegg startet vi i 2010 opp i Sverige hvor 
administrasjon og support også skal ligge på Kvikne. 

Foruten hovedkontoret på Kvikne med 11 ansatte, har utviklings-
kontoret på Oppdal 4 ansatte. Visbook har opplæringskontor i Trond-
heim og et salgskontor i Fredrikstad med 1 ansatt. 

Fakta om VisBook

Tekst og foto : Ingrid Eide
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Tre områder er utpekt som kommunens 
satsingsområder for å redusere utslipp av 
klimagasser:

• Transport
• Landbruk
• Energi fra fossilt brensel 

(olje-, diesel- og parafinbrennere)

Tynset kommune har i løpet av den siste måneden vært med på å arrangere to større 
seminarer innenfor transport- og landbruksnæringene.

På landbrusksseminaret deltok næringen i regionen, bondelag, landbrukstjenesten 
avd Nord-Østerdal, landbrukskontorene og Storsteigen videregående skole. De inviterte 
foredragsholderne fra Bioforsk orienterte om endringer i drifta som kan gi et mer 
robust og fremtidsretta landbruk, samt om muligheter og utfordringer rundt bruken av 
husdyrgjødsel. Tynset kommune er en av de største landbrukskommunene i Hedmark, 
vi sitter på store ressurser og produserer mjølk-, mjølkeprodukter og kjøtt for en økende 
befolkning. Ved å komme i forkant og være med på utviklingen kan vi redusere utgiftene 
i produksjonen og øke inntektene, samtidig som klimagassutslippene reduseres. En 
bærekraftig produksjon vil sikre langsiktig matvareproduksjon på naturens premisser, 
uten å utarme jorda eller forurense luft og vann. 

Deltakere på transportseminaret var blant annet Hedmark fylkeskommune som deltok 
både politisk og administrativt, Energiråd Innlandet, NSB og Gauldal- Østerdal Buss AS. 
Det ble konkludert med tre mulige reduksjonskilder for utslipp fra transportsektoren:

• Redusert transport
•	 Bevisst	arealplanlegging
•	 Kortreist	mat	/	materialer

• Mer kollektivtransport
•	 Bedre	tilpasset	buss-	og	togtilbud	
•	 Samarbeid	buss	–	tog	om	felles	rabatt-/	kortsystem
•	 Bedre	bekjentgjøring	av	tilbudene	–	rutetider	og	rabattordninger	
•	 Økt	bevisstgjøring	overfor	den	enkelte	–	hva	gjør	DU	for	å	bidra?

• Redusert utslipp 
•	 Nyere	biler	med	fokus	på	reduserte	utslipp
•	 Alternativ	drivstoff	(gass,	elektrisitet)
•	 Kjørestil	(eco-driving)	kan	redusere	utslippene	mye,	helt	uten	investeringer	

Seminaret vil bli fulgt opp med en rapport, og strategier for hvordan vi best kan 
redusere utslippene fra transportsektoren. Foredragene fra begge seminarene ligger ute 
på kommunens hjemmeside www.tynset.kommune.no.

Tynset kommune har også fattet vedtak om at de ønsker å støtte bedrifter som vil 
sertifisere seg som miljøfyrtårn med sertifiseringskostnader inntil kr 8 000 pr bedrift. 
Begrunnelsen for dette er at det er positivt for Tynset kommune at virksomhetene blir 
miljøfyrtårnbedrifter, med ekstra fokus og forpliktelser innenfor energiforbruk, innkjøp, 
avfall og transport.

Tegning:	Svein	Nyhus	/	Grønn	hverdag
Vil	du	vite	mer?		Se	hjemmesiden	www.gronnhverdag.no

Klimaspalten
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Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide

Avskjed ...

Når denne utgaven av informasjonsmagasinet 
dumper ned i postkassene og forhåpentlig 
etter hvert leses, har undertegnede bare få 
uker igjen i jobben i Tynset kommune. Jeg har 
valgt å si opp for å begynne i tilsvarende jobb i 
Røros kommune. 

På mange måter beklager jeg at det ikke blir 
mer enn knappe 3 år i Tynset. Men tidspunkt 
for når en slik mulighet til å søke annen stilling 
dukker opp har en ikke herredømme over.

Jeg har fått være med på håndtering av 
mange interessante saker, kunnet delta på 
spennende arenaer, arbeidet med mange fagfelt 
og ikke minst hatt gleden av å samarbeide med 
en lang rekke dyktige folk både i og utenfor 
kommuneorganisasjonen.

Jeg har praktisert en åpen dør og har hatt 
samtaler med, innspill og forespørsel fra en 
rad personer og representanter for mange slags 
grupper i kommunen. Her har interessen og 
ambisjonene om å få løst saker vært større enn 
evne og kapasitet til å følge opp.

Derfor avslutter jeg jobben i kommunen 
med mange uavsluttede og uavklarte saker. 

Dette beklager jeg også. 
Det har vært en udelt glede å få være med 

å utvikle tjenestetilbudet til befolkningen. 
Med den kjennskap jeg har til mange andre 
kommuner og kommune-Norge generelt, 
føler jeg meg sikker på at Tynset kommune 
på de aller fleste områder gir et meget godt 
tjenestetilbud. Både fagfolk og politikere 
har hatt høye ambisjoner. Dette straffes 
kommunen for nå. På grunn av at en over noen 
år har brukt for mye penger på å øke driften 
og gjennomføre nye investeringer, må det nå 
de nærmeste årene foretas en omstilling og 
reduksjon av driften. 

Jeg begynner i en kommune med mange 
av de samme utfordringene når det gjelder 
økonomi og tjenesteutvikling. Om måten å 
angripe utfordringene på og løsningene er de 
samme, vil tiden vise. 

Det jeg uansett ikke vil legge fra meg, 
er engasjementet for interkommunalt og 
regionalt samarbeid. Få ting som er viktigere 
for den regionale utvikling at relasjonene 
mellom Røros og Tynset styrkes og utvikles. 

Jeg vil gi mitt bidrag til dette.
Mange ting i det regionale bildet - 

befolkning, bosetting og næringsutvikling, 
kan raskt endre seg i mer negativ retning 
dersom vi ikke styrker evnen til å handle felles.

Det er en utfordring for de brede lag av 
politikerne, i samtlige kommuner i regionen, 
også i Tynset, å være nok på denne arenaen og 
ikke bare være opptatt av kommunens indre liv 
og bygde- og grendeinteressene. 

Takk for meg!

Jon	Ola	Kroken
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Boligmangel gjelder generelt for alle bygdene i Tynset. Så også 
Tylldalen. Tylldølene ønsker tilflytting for å holde folketallet oppe, 
men en begrensning for få det er mangel på attraktive tomter og boliger. 
Tylldalen bygdeutvalg har vært initiativtager og pådriver for å få 
boligområdet realisert. 

– Etter mange års diskusjon om hvor et boligfelt i Tylldalen skal 
plasseres ble Røesgrenda valgt, forteller leder i Tylldalen Bygdeutvalg, 
Ole Edvin Hokstad. 

Hus til folk i Østerdalen
Feste NordØst landskapsarkitekter har i forbindelse med 
bolystprosjektet  ”Hus til Folk i Østerdalen” utarbeidet en forenklet 
landskapsanalyse for Røesgrenda. Dette området ligger sentralt i bygda i 
forhold til skole, butikk og samfunnshus og sikker skolevei.  Det vil bety 
mye for barnefamilier som ønsker å flytte til Tylldalen, tror Hokstad. 
Røesgrenda ligger også gunstig til i forhold til å legge infrastruktur. 

Nytt renseanlegg finansiert
Etter gode råd fra kommunen valgte bygdeutvalget å konsentrere seg 
om et mindre felt og satse på god infrastruktur. 

– Vi har kommet langt på de siste to åra, sier Hokstad.  Grunneierene 
er med, og vi har fått gjennomslag for bygging av nytt renseanlegg.  
Kommunen vedtok i fjor å finansiere nytt renseanlegg i Tylldalen til 
cirka en million kroner.  Byggingen ser ut til å bli utsatt et halvt år fordi 

nye og omfattende jordprøver må tas.  400-500 meter nedenfor det 
planlagte renseanlegget ligger Midtbygda vannverk som forsyner deler 
av bygda med drikkevann. 

– Vi er nødt til å være sikre på at grunn-forholdene er av en slik 
art at det nye rense-anlegget ikke får konsekvenser for vannverket, 
understreker Hokstad. 

Minianlegg 
– Fordi som måtte ønske å kjøpe tomt og starte bygging av boliger nå, 
er det mulig å søke kommunen om å få godkjent minianlegg, opplyser 
Hokstad. 

Per dato har bygdeutvalget fem interesserte boligbyggere på blokka. 
Noen leier hus i Tylldalen, noen ønsker å flytte hit.

Nesten i mål
Etter mange års diskusjoner om boligfelt i Tylldalen mener Hokstad 
at tylldølene endelig er kommet i mål, med forbehold om godkjent 
kloakkløsning.  

– Nå krysser vi finger og håper renseanlegget kan bygges der hvor 
det er planlagt. Det blir stor fest i Tylldalen om dette går i orden, lover 
bygdeutvalgets leder. 

Les	mer	på	www.tylldalen.net	

Tekst: Ingrid Eide
Foto og illustrasjoner: Feste NordØst AS

Røesgrenda 
- det nye boligfeltet i Tylldalen
Røesgrenda i Tylldalen er regulert til nytt boligområdet. 17 nye boligtomter 
med panoramautsikt legges ut på bygdas solside.

”Særpreg for Tylldalen, som ikke er synlig i 
landskapet, er kulturliv og historie. Historiske spor 
kan være fysisk synlig i landskap og bebyggelse. 

Av aktivt kulturliv nevnes: sang, musikk, teater 
og idrett. I tillegg har Tylldalen en lang historie 
med tidlig bosetting. Et rikt og aktivt kulturliv, 
med en bevissthet knyttet til bygdas opprinnelse, 
er noe av det som karakteriserer Tylldalen, og 
vil være et positivt trekk for tilflytting og ny 
bosetting.”

Sitat	fra	Feste	NordØst	sin	rapport
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I perioder har biblioteket med Annemette 
Bekken i spissen, ved hjelp av dugnad fra andre 
i bygda, holdt biblioteket åpent. Det blir nå et 
nytt kombinasjonsbibliotek liggende sentralt 
på skolen, nærmere bestemt i den gamle 
gymsalen. En del av den gamle gymsalen er 
pusset opp og gjort om til biblioteklokaler.

Kvikne har tidligere hatt et skolebibliotek 
og en folkebibliotekavdeling som har ligget i 
separate lokaler. 26.januar var siste åpningsdag 
for bibliotekfilialen på Kvikne. Tirsdag 15. 
februar startet Tynset bibliotek arbeidet med 
å slå bibliotekfilialen, beliggende på Enan 
trygdesenter, sammen med skolebiblioteket 
til et nytt kombinasjonsbibliotek. Som 
sluttprodukt skal det stå fram som et bygde-
bibliotek med felles boksamling og en 
bibliotekansvarlig.

Bibliotekfilialen på Kvikne har gjennom tiår vært nedleggings-
truet, men kviknedølene har kjempet for sitt bibliotek på Enan 
trygdesenter! 

Kvikne 
bygdebibliotek
åpner 1. juni!
Tekst: Bibl.sjef Tone T. Stræte
Foto: Kari Nystuen

Kvikne kombinasjonsbibliotek skal være 
en serviceinstitusjon for hele bygda, med 
en integrert skolebibliotekdel der elever 
og lærere kan hente både informasjon 
og finne fritidslesing. Et kombinasjons-
bibliotek er hjemlet både i Bibliotekloven og 
Opplæringsloven. Bemannet bibliotek vil 
holde åpent en kveld i uka og en formiddag i 
uka. Biblioteket blir tilgjengelig for barnehagen 
og skolen hver dag. 

Kvikne ligger 5 mil fra hovedbiblioteket på 
Tynset, bare det legitimerer et eget bibliotek 
i bygda. 10 mil tur-retur er langt for både 
skolebarn og eldre. Kviknedølene har kjempet 
for biblioteket sitt – og vunnet! 

Flyttingen	til	de	nye	biblioteklokalene	er	i	gang.
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– Vi vil utvikle ei bygd som gjør at det blir 
attraktivt å bo her, og interessant og flytte 
til, påpeker Haga Vang. Opprettelse av 
bygdeutvalget ble et resultat av allmøte som 
kommuneledelsen tok initiativet til i 2009.

– Hvilke utfordringer har bygda fremover, 
hvilke kvaliteter har vi og hva er viktig å utvikle 
videre? Dette var spørsmål som blant annet 
skulle besvares i gruppearbeid. Mange av de 
konkrete forslag til aktiviteter og tiltak som 
kom fram på ”oppstartsmøte” er nå godt i gang 
eller på planleggingsstadiet. 

Konkrete resultater
– Bygdeutvalget tok på tidlig tidspunkt 
initiativ til å kunne øke barnehagetilbudet 
i grenda. Det er flott å se at kommunen tok 
tak i dette, og i fjor høst fikk vi 15 nye plasser, 
forteller Haga Vang. Vi har fått stor støtte fra 
kommuneledelsen fordi fåsetingene vil så mye 
sjøl. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på 
arbeidet vi gjør. 

Lokale entreprenører har kjøpt tre tomter i 
regulert boligfelt og setter opp tomannsboliger. 
Nye områder for boligbygging planlegges.  

Fåset	bygdeutvalg.	Bak	 f.v.	Nils	Odden	og	Ivar	Ystad.	
Foran	 f.v.	 Kjersti	 Haga	 Vang	 og	 Anne	 Ragnhild	
Rønning.

Tekst: Ingrid Eide
Foto: Per Roger Bekken

Optimisme 
og felles 
ståpå-vilje i 
Fåsetbygda

 – Bygda er i oppsving. Etter skolen ble bygget, mye basert på 
dugnad, har den positive utviklingen basert på samarbeid bare 
fortsatt, sier leder i Fåset Bygdeutvalg, Kjersti Haga Vang.  

Det kartlegges også interesse for spredt 
boligbygging og større tomter. En registrering 
av ledig småbruk for eventuelt salg er også i 
gang.  

Egen grendekontakt
– Å føle seg velkommen i et bygdesamfunn er 
viktig. En grendekontakt er derfor opprettet, 
forteller Haga Vang.  Nils Odden er godt kjent 
i bygda og vil som lokalguid ta innflytter med 
for å bli kjent med sitt nye bosted. 

En egen hjemmesideside for bygda er 
under produksjon. Denne skal bygdeutvalget 
sjøl holde oppdatert, mens opplæring på 
dette pågår vil kommunen værebehjelpelig 
med administrasjon av denne. Denne skal 
inneholde blant annet kalender med oversikt 
over hva som skjer i bygda, og her skal alle lag 
og foreninger være representert med sine faner 
og link til egne sider.  

Utvikling av elva Fåa – et bygdeprosjekt
– Sikker skolevei til barna i bygda er 
prioritert prosjekt, poengterer Haga Vang.  
Gammelveien fra Smågardan til Fåset 

ønsker vi å kunne utbedre og dermed knytte 
Smågardan og Moan nærmere til skolen ved 
å sikre gang og sykkelvei. Dette prosjektet 
ønsker vi å slå sammen med Fåaprosjektet. 
Det ble muliggjort ved at Veivesenet bygde ny 
bru på RV 3 der riksveien krysser Fåa. Målene 
med dette bygdeprosjektet er i følge Haga 
Vang mange, men først og fremst å få fisk til å 
etablere seg i Fåa igjen. En kultur og natursti 
langs elva planlegges, likeså etablering av bade, 
fiske- og rasteplasser slik at det skal kunne bli et 
interessant friluftsområde for både bygdefolk 
og andre. 

– Å få til en trygg og god adkomst fra skolen 
og barnehagen til Fåa er viktig slik at området 
kan brukes av skole og barnehage. Vi håper å 
kunne bygge bru over Fåa der stien fra skolen 
krysser elva. Dette er et bygdeprosjekt med 
stort lokalt engasjement, forteller Haga Vang.  
Det er Fåset bygdeutvalg, Fåset grunneierlag, 
Tunna – Fåa grunneierlag, Fåset skole og 
barnehage og Tynset kommune som har gått 
sammen om å organisere bygdeprosjektet Fåa. 
Budsjettet er på 590.000 kroner og det søkes 
nå om midler til å få finansiert prosjektet.
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Muligheter
i fellesskap

I det siste er det satt fokus på våre felles 
utfordringer og muligheter i Fjellregionen. 
Dersom vi ikke samarbeider godt regionalt 
over fylkesgrensa, kan vi stå i fare for å svekke 
viktige funksjoner, og i verste fall miste disse. 
Motsatt kan et godt samarbeid føre til at 
vi styrker det totale tilbudet til regionens 
innbyggere, og øker attraktiviteten for 
rekruttering, etablering og tilflytting. I dette 
bildet har Tynset som regionsenter en viktig 
oppgave i å drive gode regionale prosesser 
og for å få til den indre regionale forståelsen, 
i tillegg til å løfte frem problemstillingene for 
offentlige instanser oppover i systemene.

Da fylkesmann Sylvia Brustad besøkte 
Tynset for en tid tilbake, ble ulike 
problemstillinger løftet opp for å belyse hva 
som er avgjørende for et samlet godt tilbud i 
Fjellregionen. 

Tematikken rund ulike vaktordninger 
for politiet, som hindrer samarbeid over 
fylkesgrensene, ble belyst. Videre ble det 
fremhevet hvordan to regionale helseforetak 
i langt større grad må samarbeide, i stedet for 
å være en potensiell trussel mot hverandre, 
og i neste omgang kunne ødelegge tilbud 
for befolkningen i hele regionen. Ønsket 
om Fjellmuseum er et skoleeksempel på 
hvordan indre regional enighet ble møtt 
med overstyring fra fylkeskommunalt 
hold. Innen samferdsel møter en også på 
denne problematikken, hvor en trenger 

langt sterkere samordning av for eksempel 
kollektivtrafikken mellom fylkeskommunene. 
Et annet viktig område for regionen er 
kompetanseutvikling, og bedre koordinering 
av tilbud innen regionen på de mer spesielle 
tilbudene, både innen videregående skole og 
høyskole. Da kommer en inn på feltet med 
fylkeskommunenes virkemiddelapparat, som 
også trenger sterkere samkjøring. Ytterligere 
eksempler på regionale funksjoner vi må 
samarbeide om er Nord-Østerdal Tingrett, 
reiselivsorganisering, verneområdeforvaltning 
og regionale fylkesdelplaner.

Mye av dette handler om koordinering 
av fylkeskommunale og statlige etaters 
virksomhet i regionen, hvor en i langt større 
grad må fokusere på tilbudet til befolkningen, 
enn rigide grenser og domener. Der lovverk 
og grenser står i veien for tjenestetilbudet og 
all fornuftig tenking, bør lovverket endres og 
grensene minimaliseres.

I en region på under 25 000 innbyggere 
sier det seg selv at for å sikre viktige offentlige 
funksjoner, må en fronte dette i fellesskap. 
På mange felt er vi på god vei til å få til en 
felles forståelse for våre felles utfordringer, 
og i den senere tid har vi løftet dette 
budskapet i fellesskap frem for ulike instanser. 
Regionrådet for Fjellregionen hadde i januar 
møter i Trondheim med både politisk og 
administrativ ledelse i Sør-Trøndelag fylkes-
kommune. Under samme opphold møtte 

Der lovverk og grenser står i veien for 
tjenestetilbudet og all fornuftig tenking, 

bør lovverket endres og grensene 
minimaliseres”

”

vi også Enova og Sør-Trøndelag Tingrett. 
Videre ble det arrangert et møte på Tynset 
hvor Fylkesmenn og fylkeskommunene 
i både Sør-Trøndelag og Hedmark satt 
sammen med regionrådet og diskuterte 
ulike problemstillinger vedrørende vårt 
samarbeid i Fjellregionen. En kan også nevne 
komitebesøk fra Hedmark fylkeskommune 
og Stortingets kommunalkomite til Tynset i 
februar, som gode arenaer og muligheter for 
å presentere våre muligheter og utfordringer. 
I skrivende stund er regionens ordførere på 
tur til Stortinget for å møte Hedmarks- og Sør-
Trøndelags-benken, med felles budskap, krav 
og ønsker fra Fjellregionen. Det går en rød tråd 
gjennom den siste tidens felles fronting fra vår 
region, der vi ønsker å legge et godt grunnlag 
for å skape forståelse for våre utfordringer og 
muligheter, som i neste omgang kan omsettes 
til konkrete resultater på flere områder. Kort 
oppsummert handler dette arbeidet om å 
sikre og utvikle gode tilbud og tjenester for vår 
befolkning, og skape grunnlag for utvikling og 
vekst for Fjellregionen. Samarbeid for felles 
mål er eneste farbare vei!

Med	hilsen

Bersvend	Salbu
Ordfører	og	regionrådsleder
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Det råder Vidar Vanberg i Norsk institutt for 
by- og regionforskning (NIBR) samarbeider 
med Østlandsforskning om  en regional 
nærings- og handelsanalyse for Fjellregionen". 
Analysen for Tynset blir ferdigstilt denne 
måneden. Rapporten som kommer i mars 
får en bredere dekning i neste nummer av 
Tynsetmagasinet hvor tema er Tynset som 
regionsenter

Formålet med analysen er å få en klarere 
forståelse av hvordan regionen og kommunene 
sammen kan videreutvikle nærings, handels- 
og servicetilbud både i lokalt og regionalt 

Må tenke helhet 
i sentrums-
utviklingen
Tynset må ha en visjon, en helhetstanke og 
klare rammebetingelser som strategier og 
metode for sentrumsutvikling. Vær spesifikk 
på hva som ønskes av næringstablering i 
stedet for å si ”kom til oss, her er det bra”.

Tekst og foto: Ingrid Eide

perspektiv. Analysen for Tynset utarbeides 
gjennom lokal deltagelse fra både næringsliv, 
kulturliv, frivillige organisasjoner og politikere.  

I følge Vanberg har Tynset en sterk 
posisjon i forhold til andre kommuner i 
regionen både når det gjelder befolknings 
utvikling, handel og nærings utvikling. Sett 
i et 10 års perspektiv vil regionen samlet sett 
ha en befolkningsstagnasjon og slik sett er det 
begrensinger i handelsutvikling. 

– Tynset ligger nasjonalt på en 8. plass 
når det gjelder handelsutvikling og det er 
oppsiktsvekkende, mener Vanberg. 

– Tynset har muligheter for å utvikle 
næringer basert på turisme, men dette 
handler også mye om hvordan man utnytter 
gjennomgangstrafikken. 

For å styrke næringsutviklingen mener 
Vaneberg at Tynset må ha stort etabelererfokus. 

– Å skape gode rammebetingelser for 
etablerere er viktig, likeså å være bevisste på 
hvilke næringer man ønsker til Tynset, er rådet 
fra Vanberg. 

– Man må ”spisse bestillingene”, det er ikke 
nok å lokke med fin natur!

Lørdag 26. mars mellom kl 20.30 og 21.30 er det igjen duket for EARTH	HOUR.	Da vil 
vi være med på å slukke lyset i én time sammen med en milliard mennesker over hele 
kloden som deltok i 2010. Store byer som Paris, Hong Kong og New Dehli deltar og 
mørklegger sentrale bygninger i byene. 

I 2010 deltok 162 kommuner, 360 bedrifter, 150 organisasjoner og etater med en 
lang rekke kjente bygninger – og 1,8 millioner nordmenn over 15 år. Sammen slukket vi 
seks millioner 40 watts lyspærer. Hvor mange klarer vi i år?

Se	også	www.earthhour.org	og	www.beyondthehour.org	for	mer	informasjon

Earth Hour



11Nr. 1/2011

Som mange vet, har Tynset bibliotek startet en arrangementsrekke som har fått 
tittelen ”Fjellfolk med refleksjon på seg sjøl og verden” med foredrag, bokbad og 
debatt med sakprosa som utgangspunkt. Arrangementene er gjort mulig gjennom 
midler tildelt fra stiftelsen Fritt Ord. Vi har til nå arrangert følgende to bokbad med 
stor suksess:

• ”Russland i farger” med forfatteren Arne Egil Tønset.  
Bokbader: Jon Ole Hokstad

• ”I Helge Ingstads fotspor” med Helge Ingstads datter, Benedicte Ingstad, 
som fortalte og viste bilder fra sine to nye biografier om Anne Stine og Helge 
Ingstad. Deretter fulgte Sverre Hovind med et bildekåseri fra sin bok ”I 
Ingstads fotspor”.  
Bokbader: Jon Ola Kroken. 

Ole O. Moen, professor i Nord-Amerikastudier ved Universitet i Oslo, kommer til 
Tynset bibliotek i august for å foredra rundt temaet den amerikanske borgerkrigen”.  
Bokbader blir Bersvend Salbu. Programmet er ikke helt spikret, men vi regner med 
å få til en lokal vri på temaet. Følg med i kulturhusfolderen for flere opplysninger og 
eksakt dato for arrangementet.

Biblioteket holder lånerne varme med litt påskekrim! 
Nådens omkrets er Jørgen Brekkes debutbok. Allerede før lansering er boka solgt 
til flere land, deriblant Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Russland, Tyskland 
og Brasil. Den første romanen om den amerikanske drapsetterforskeren Felica 
Stone og den norske politimannen Odd Singsaker, er en fortelling om disseksjon, 
gamle bøker, blodige drap og sår som trenger å gro. Jørgen Brekke forteller om sin 
kriminalroman. Deretter blir det samtale med en bokbader.

 Kriminelt 
Bokbad
 i biblioteket

Kriminalforfatteren Jørgen Brekke 
kommer til Tynset bibliotek torsdag 
7. april for å fortelle om sin bok 
”Nådens omkrets”

Jørgen	Brekke	er	neste	gjest	på	Tynset	bibliotek	med	boka	”Nådens	
omkrets”.	Foto:	Gyldendal

Tekst: Biblioteksjef Tone Thorsen Stræte
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Oppstart av bestandsregistrering 
på jerv 2011 

 
Statens naturoppsyn (SNO) vil i perioden fra slutten av februar til 
mai 2011 utføre bestandsregistrering av jerv i Hedmark. SNO er av 
Miljøverndepartementet gitt i oppdrag å drive bestandsregistrering av store 
rovdyr. Oppdraget er en del av den offentlige tjeneste som er hjemlet i Lov om 
statlig naturoppsyn av 21. juni 1996. Bruk av snøskuter og helikopter i tjenesten 
er tillatt med hjemmel i naturoppsynsloven § 2, og i lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag § 4.
 

Personell med telefonnummer og ansvarsområde (utdrag):

Navn    Mob.tlf   Ansvarsområde 
Erik Ola Helstad   909 91 698  Rendalen, Alvdal, Tynset 
Ingebrigt Storli   977 06 936  Tynset 
Erik Ydse   480 51 578  Tynset 
Ole Vangen   913 12 551  Hedmark 
Lars Gangås   416 10 881  Hedmark 
Eivind Faldet   915 32 128  Hedmark 
Stein Arne Brendryen  482 59 027  Ansvarlig for feltarbeidet 
     Hedmark 
Se	forøvrig	www.naturoppsyn.no	og	www.rovviltportalen.no

Investeringer i
Organisert Beitebruk

Tilskuddsordningen ”Investeringer i Organisert 
Beitebruk” forvaltes nå av Fylkesmannen i 
Hedmark, Landbruksavdelingen. Beitelag 
mfl kan søke om tilskudd. Søknaden sendes 
til kommunen som sender denne videre til 
Fylkesmannen. Søknadsfristen er 1. april 2011. 

Saksbehandler hos Fylkesmannen 
Jorunn Stubsjøen
Telefon: 62 47 14 41/ 928 22 707 / 928 22 707
Epost: jst@fmhe.no 

Bruk skjema som ligger på SLF`s hjemmeside 
www.slf.dep.no

Direkte link: 
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/
jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema	

Kommunen informerer Kommunen informerer

Kommunestyret behandlet i møte den 25.01.11 sak 4/11 forslag til 
trafikksikkerhetsplan 2011-2015 og fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret vedtar å sende Trafikksikkerhetsplan for Tynset 
kommune 2011 – 2015 på høring til berørte interessenter og legge den 
ut til offentlig ettersyn, samt at den kunngjøres med en høringsfrist på 
minimum seks uker. Lensmannen i Tynset inviteres inn som fast medlem 
i trafikksikkerhetsutvalget. Følgende punkter tas inn i planen:

• Ny gang- og sykkelveg langs RV3 i Kvikne, strekningen Storeng 
bru til avkjørsel mot Ulset.

• Tiltak: Fysiske RV3: Breddeutvidelse	 RV3,	 rundkjøring	
Motrøkrysset	og	utbedring	av	spesielt	belastede	strekninger	(Lonås	
Bru	og	Lonåsbakkene)

• Sikring av jernbaneovergang i Tynset sentrum.

Merknader til Trafikksikkerhetsplanen 2011-2015 bes inngitt skriftlig 
innen 04.04.11 til Tynset kommune, enhet Plan, byggesak og geodata, 
2500 Tynset. 

Rundkjøring	i	Motrøkrysset	er	et	av	punktene	som	er	tatt	med	inn	
i	trafikksikkerhetsplanen.	Foto:	Thorbjørn	Liell

Høring: Trafikksikkerhetsplan 2011-2015
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Politiske møter
Mars - Juni 2011

22.03.11 18:00 Kommunestyret
31.03.11 09:00 Formannskapet
14.04.11  09:00  Politikerdag / 
  formannskapet
26.04.11 18:00 Kommunestyret
28.04.11 09:00 Formannskapet
12.05.11 09:00 Formannskapet
24.05.11 18:00 Kommunestyret
26.05.11 09:00 Formannskapet
09.06.11 09:00 Formannskapet
21.06.11 09:00 Formannskapet /
  kommunestyret

Se forøvrig ajourført
kalender på

www.tynset.kommune.no

Nytt 
krisesentertilbud

Krisesenteret på Tynset ble nedlagt 1. 
januar 2011. Nytt Krisesentertilbud for 
innbyggere i Tynset og Nord-Østerdal 
er Gudbrandsdal Krisesenter som ligger 
i Lillehammer sentrum. 

Telefon  61 27 92 20                 

Gudbrandsdal Krisesenter er medlem av 
Norsk Krisesenterforbund - NOK!

Se	også	på	nett	
www.gudbrandsdal-krisesenter.no	
www.norskkrisesenterforbund.no

Trenger du skutertransport til hytta  
i påskeferien?  
Dette er en oversikt over våre leiekjørere:

Ingebrigt Storli  Kvikne   977 06 936
Ingar Frengstad  Kvikne   909 75 996
Inger Grøtli  Kvikne   90 66 56 60
Knut Grøtli  Kvikne   906 81 790
John A. Stenerud  Kvikne   481 64 311
Olav Moen  Kvikneskogen  907 91 031
Jarne Storås  Lonåsen   907 94 570
Odd Arne Rønning Nytrøa   412 50 866
Dag Fristad  Tynset vest  90016 0 75
Sindre Gjelten  Tynset vest 
   (Tunndalen – Åsan) 90 50 69 43
Vidar Westgård  Tynset øst 
   (Aumlia – Brydalskjølen) 905 92 497
Tynset vaktselskap v/ Tor A. Skancke  
   Tynset (Tunndalen – Åsan) 62 48 04 10
Nord-Østerdal Utmarkstjenester v/ Kristian Lund Vang 
   Tynset   413 70 276
Savalen Bygde- og hytteservice DA v/Einar Fremmergård 
   Savalen/Tynset  954 36 184
John Bjørkeng  Fåset – Savalen  95 80 99 42
Nils Terje Brydalseggen Brydalen   406 31 270
Ola Tangen  Brydalen   90 66 75 58
Trond Rusten  Brydalen   959 45 870
Terje Redtrøen  Tylldalen   906 29 795
Tore Torud  Tylldalen   917 21 266
Engebret E. Horten Tylldalen   901 67 870

Personene fordeles etter lokal tilhørighet, men kan ta i mot oppdrag i hele 
kommunen. Løyvehaverne oppfordres til å samarbeide for å gi best mulig 
service til publikum. 

© Shutterstock / Tyler Olson

Kommunen informerer
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Tekst: Solveig Søndmør
Foto: Ingrid Eide

Fra 2006 har Tynset kommune vært en 
FYSAK-kommune. Siden den gang har 
de jobbet for å få alle innbyggerne i fysisk 
aktivitet. Nå satser kommunen enda mer 
på aktivitet, ved å drifte en skatehall, 
vandringsgruppe, et diskotek og åpen 
Tynsethall hver fredag.

Fra sofa til mølla: Bli en FYSAK!

FYSAK står for fysisk aktivitet, og dette er et satsningsområde for Tynset kommune 
og Hedmark fylkeskommune. FYSAK vil ha store og små innbyggere mer aktive. For 
ungdom som ikke er med i en organisert aktivitet, er det bygget en skatehall og  åpen 
Tynsethall hver fredag.

I februar startet de også med et rusfritt ungdomsdiskotek, der man kan danse 
og ha det gøy. Diskoteket holder til i Smea, Tynset kulturhus. For de som er mer 
interessert i natur og frisk luft, skal kommunen sammen med frivillighetssentralen 
starte vandringsgrupper for mosjonister alle aldre. 

Gir støtte til skolene
– Vi bidrar også med litt FYSAK penger til skolene, som de kan bruke på utstyr, 
premier, og andre ting som har noe med aktivitet og helse å gjøre, sier Stein Kaasin, 
FYSAK-ansvarlig i kommunen. 

Noe av midlene til å drive FYSAKprosjektet kommer fra Hedmark fylke. FYSAK 
skal være et hjelpemiddel for de som trenger en dytt for å holde seg i aktivitet.  I 
tillegg til god fysikk er det et mål  å bevisstgjøre folk om hvor viktig fysisk aktivitet er 
for helsen, og endre holdning til fysisk aktivitet ved å ha motiverende ideer og tilbud. 

På mars arrangerte Tynset kommune et 30 timers treningskontaktkurs. De 23 
kursdeltakerne her vil i framtida utgjøre en rekrutteringsbase for trimledere. Slikt er 
kjekt å ha.
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Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Alt som går på strøm eller batteri. 
leverer du gratis til FIAS eller 
forhandler. Elektrisk utstyr kan 
inneholde farlige stoffer, og må 
ikke kastes i restavfallet. 

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!

Ødelagt og 
utladet?

F SAK
Tynset 

TYNSET
Tynset Idrettsforening 930 01696 
DNT Nord Østerdal 958 73907
Savalen sykkelklubb 419 31190      
Tynset badmintonklubb 932 27209 
Tynset IF barneidrettsskole   915 37114 
Tynset fotballgruppe             970 60056   
Tynset Friskliv.                      624 81079 
Tynset hundeklubb                 957 27596
Tynset håndballgruppe           918 70493                
Tynset Jeger og fisk.             959 46025  
Tynset judoklubb                    419 35072          
Tynset o-gruppe                      901 67813 
Tynset skatehall                     456 61688           
Tynset skigruppe                     917 91685                     
Tynset skøytegruppe              920 43541 
Tynset skytterlag                  906 67586 
Tynset speidergruppe           996 26856 
Tynset Svømmegruppe.           913 26743 
Tynset taekwondo klubb        482 52427         
Tynset Turlag                         906 00614              
Tynset turngruppe                  950 79110           
Tron volleyball                        909 20284 
Vrangsnuen leikarring             959 62546              

Bakgrunn: 
FYSAK (Partnerskap for folkehelse)

• FYSAK er en forkortelse for fysisk aktivitet. 

• FYSAK er et arbeidskonsept som først ble lansert i Nordland fylke i 1995/96. 

• Etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet samarbeidet Nordland 
fylkeskommune med direktoratet om etablering av tilsvarende modeller 
i andre fylker. Fylkenes FYSAK-prosjekt inngår nå i helsedirektoratets 
Partnerskap for folkehelse.  

• Tynset kommune har vært FYSAK-kommune siden 2006. 

• FYSAK omfatter 5 satsningsområder:
1:	Fysisk	aktivitet	–	hvor	FYSAK	kan	være	et	viktig	arbeidskonsept
2:	Kosthold
3:	Mental	helse
4:	Mot	rus	og	røyk
5:	Trygge	Lokalsamfunn	–	som	et	arbeidskonsept	

• FYSAK skal bevisstgjøre innbyggerne hvor viktig fysisk aktivitet er i et 
helseperspektiv. Voksne er anbefalt 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, og 
barn og ungdom er anbefalt minst en time med fysisk aktivitet hver dag. 

Østerdal fuglehundklubb         971 90941 
ÅPEN HALL for all ungdom     456 61688 
MØTEPLASSEN                     456 33368                    

BRYDALEN                  
Brydalen Idrettslag               404 05856

FÅSET                      
Fåset idrettslag                     958 46985             
Fåset håndballgruppe             905 92502   
Fåset skigruppe                      480 48212          
Fåset fotballgruppe               406 39525 
Fåset idrettsskole                  419 26592 
Fåset pistolklubb                    415 04158 
Fåset skytterlag                    959 45935

TYLLDALEN             
Tylldalen idrettslag                 971 12773
Jutulen 4H                             992 25187
Tylldal fotballgruppe              992 53342
Tylldal idrettsskole                 971 12773
Tylldal skigruppe                    951 32780       
Tylldalen skytterlag               482 38440 
Tylldalen voksentrim               971 12773
 
KVIKNE
Kvikne Idrettslag                   950 46421
Kvikne løypelag                        907 91031 
Kvikne o-gruppe                     979 73888         
Kvikne skigruppe                    909 43519  
Kvikkspinn studio                   908 76443 
Kvikne skytterlag                   918 30380 
Kvikne skiskyttergruppe        410 21496                                      
Kvikne fotballgruppe               916 37194 
Kvikne håndballgruppe             909 12181 
FYSAK Kvikne                        936 40202

TELNESET                                    
GÅ - PÅ IL fotball                  917 02785

LONÅSEN 
Tunna Idrettslag                     918 08491 
Lonås skytterlag                     905 84479

Disse vil gjerne ha deg 
med på fysisk aktivitet:
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Nye rutiner sikrer tilgjengelighet for brukere

Hjemmebasert 
omsorg i Tynset 
innførte fra 1. februar 
egen telefontid for 
henvendelser. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Leder	 for	 Hjemmebasert	 omsorg	 Ranveig	 Ødegård	 (t.v.)	 og	
avdelingsleder	Hege	Mærk	er	nå	tilgjengelig	på	telefon	faste	tider	i	uka.

Ranveig Ødegård, leder for Hjemmebasert 
omsorg i kommunen, sier det er et økende 
behov i befolkningen for hjemmetjenester og 
et økende press på ansatte som gjør at de må 
sette i gang noen nødvendige tiltak for å sikre 
tilgjengelighet for innbyggerne. 

– Vår plikt og vårt ønske er å fordele våre  
ressurser på en faglig riktig og forsvarlig måte. 
Dette handler om å effektivisere vår egen 
arbeidstid, eksisterende ressurser blir utnyttet 
på en bedre måte, og slik kan vi være til-
gjengelig for brukerne når vi sier vi skal være 
det, poengterer Ødegård. 

Tiltak
Det er nå innført fast telefontid for hen-
vendelser og skriftlig søknad fra nye brukere, 
med  påfølgende oppfølging fra hjemme-
tjenesten.

– Ved henvendelse fra nye brukere ønsker 
vi en skriftlig søknad. Etter at søknaden er 
blitt registrert hos oss, blir søkeren kontaktet 
og får tilbud om hjemmebesøk for å avklare 

behov og andre forhold. Vi kan dessverre ikke 
ta slike henvendelser uten avtale, poengterer 
Ødegård. 

Alle tjenester innvilges etter faglige 
vurderinger i samråd med bruker. Ut fra dette 
må tjenestene forløpende vurderes. 

Samarbeider om nattevakt
– Du er ikke redd for at dette skal virke 
unødvendig byråkratisk? 

– Noen kan sikkert synes det, men det 
er nødvendig for oss å kunne planlegge 
arbeidsdagen vår. Effektivisering av ansattes 
arbeidstid sikrer tilgjengelighet for brukerne. 

– Vi skal yte nødvendig hjelp, men det 
kan innbære at vi ikke kan innfri ønske om 
tidspunkter og dager for hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie til enhver tid, presiserer 
Ødegård.  Hjemmebasert omsorg har ikke 
ressurser til egen nattevakt, men vi samarbeider 
med Helsetjenestens nattevakt som er 
stasjonert i psykiatriboligen. Vakttelefonen er 
imidlertid på Tjønnmosenteret. 



Biblioteket
på nett

Websøk
Websøket er bibliotekets database på Internett. I 
websøket kan du søke blant bøker, lydbøker, musikk 
og filmer. Websøket er tilgjengelig 24 timer i døgnet. I 
websøket inngår Meg & Mitt som gjør at du kan ha full 
oversikt over ditt låneforhold til enhver tid. Her kan 
man reservere lån, forlenge lånetiden og bestille lån.

Meg & Mitt
For å få tilgang til å logge deg på Meg & Mitt må du ha en 
pinkode. Har du ikke pinkode til pålogging, ta kontakt 
med biblioteket. Du kan også registrere deg som ny 
bruker på websøk. Klikk på Logg inn under Meg & Mitt 
i venstre kolonne.

Adressen til Websøk og Meg & Mitt http://asp.
bibits.no/tynset.fb
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Servicetorgets åpningstider i påsken

Mandag og tirsdag  Ordinær tid: 09:00 – 15:30
Onsdag før Skjærtorsdag 09:00 – 12:00

Tynset Legekontor          
                                                      
Mandag og tirsdag      08:00 – 15:00
Onsdag før Skjærtorsdag 08:00 – 11:00

Telefontid i påska  08:00 – 11:00
   13:00 – 14:00

KUN ÅPENT FOR ØYEBLIKKELIG HJELP. 

Det tas ikke blodprøver i påskeuka.

Medisinbestillinger tas ikke i mot i påsken. Husk derfor å 
bestille medisiner i god tid før påskeuka, dvs senest uke 14.

Endring av betalingssatser fra 01.01.2011

Gjelder tjenesteområdene bo- og behandlingstjenesten, helsetjenesten 
og hjemmebasert omsorg.

Kommunestyret har vedtatt følgende gebyr og betalingssatser for 2011:

• Hjemmehjelpstjenesten pr. mnd under 2G 
(husstandens samlede inntekt): Kr 165,-

• Hjemmehjelpstjenester pr. mnd over 2G  
(husstandens samlede inntekt): Kr 408,-

• Leie av trygghetsalarm ( hjemmeboende) (pr.mnd): Kr 165,-
• Middag med ombringing  til hjemmeboende (pr stk): Kr 65,-

Helse og sosialdepartementet har vedtatt endringer i kommunale 
pleie- og omsorgstjenester, gjeldende fra 01.01.2011. Maksimal 
egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdningen med 
inntekt under 2 G er endret fra kr 160,- til kr 165,-. For korttidsopphold 
er egenbetalingen endret fra kr 125,- til kr 129,- pr døgn og for dag- og 
nattopphold er egenandelen endret fra kr 66,- til kr 68,-.

Husleien prisjusteres i samsvar med endring i konsumprisindeksen i 
tida etter siste leiefastsetting, jf husleieloven §4-2 (1,7%).

Hjemmebasert omsorg: Hvem gjør hva?

Leder for hjemmebasert omsorg Ranveig Ødegård 
Mandag, onsdag og fredag kl. 08:00 – 10:00
Telefon: 62 47 10 04

Gjelder henvendelser til hjemmebasert generelt. Hjemmehjelp, 
hjemmesykepleie, Enan Trygdesenter (Kvikne), Furumoen 
Pensjonærhjem, brukerstyrt personlig assistanse, kommunale 
trygdeboliger og omsorgslønn.

Furumoen Pensjonærhjem
Avdelingsleder Aina Nyutstumoen 
Telefon: 62 48 51 89

Enan Trygdesenter med hjemmesykepleie på Kvikne
Avdelingsleder Britt S Grue 
Telefon: 62 48 41 93

Henvendelser om hjemmehjelp og hjemmesykepleie i Tynset
Avdelingsleder Hege Mærk
Hverdager  kl. 12:00 – 14:00 
Telefon: 62 47 10 35 / 62 47 10 16 / 62 47 10 01

Akutte behov for pasienter som har vedtak om hjemmetjeneste
Vakttelefon: 913 57 709

Søknadsskjema fås på servicetorget eller elektronisk på kommunens 
hjemmesider.
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Den nye flerbrukshallen som er bygget i tilknytting til nyskolen 
stimulerer til aktivitet.  

– For sport og andre fritidsaktiviteter betyr denne hallen mye, 
mener Annemette Bekken. 

– Både aktiviteten og attraktiviteten øker. For Kvikne er et slikt 
bygg viktig for de yngre og ikke minst er en ny moderne skole viktig 
for å få folk til å flytte til bygda. Den gamle gymsalen er nå blitt et 
kombinasjonsbibliotek. 

– Vi har sloss for biblioteket vårt som tidligere har vært lokalisert til 
Enan. Vi har fått litt mindre plass, men dette er en stor fordel for skolen 
som nå får mye bedre tilgang til biblioteket. Det er ikke få kilo bøker 
som er båret mellom Enan og skolen. 

Byggingen av den nye skolen har skjedd etappevis og nå er det 
barnehagen som utvides ved å ta i bruk lokaler som skolen disponerte 
tidligere. Skoleelevene har allerede begynt å øve mot en storforestilling 
til våren som skal inngå i programmet for den offisielle åpningen. 

– Dette skal vi åpne med brask og bram, men tidspunkt for offisiell 
åpning av det nye skole-, barnehage- og flerbrukshallanlegget er på 
nåværende tidspunkt ikke helt klart, forteller Bekken. 

Ny skole, flerbrukshall, barnehage og 
bibliotek innvies i vår

Tekst: Ingrid Eide
Foto: Kari Nystuen

9.	og	10	klasse	på	Kvikne	 liker	å	kokkelere	på	det	
nye	store	og	lyse	skolekjøkkenet

Det	 er	 høyt	 under	 taket	 i	 den	 nye	
flerbrukshallen	på	Kvikne



Håndlaget
Fem håndverkere innen salmakerarbeid, skinn og lærprodukter samt søm og smykker, har eta-
blert seg i en felles produksjons og salgslokaler.  

– Inspirerende og mer sosialt, nesten for sosialt til tider, humrer salmaker Roy Hylen. De 
fem som deler lokalene har ansvaret for utsalget etter turnus, seks dager i løpet av fire uker. 
Slik kan utsalget værebemannet daglig, og det har resultert i en jevn omsettingsøkning for alle 
parter. 

– Bygde folket og hytteturister på Kvikne er flinke til å bruke oss, berømmer Hylen.  
– Mye har vært basert på dugnad, nå vil vi videre, øke omsetningen ytterligere og det gjør vi 

blant annet ved å planlegge markedsføring og gjøre oss synlige. Vi har plass til flere kunder, sier 
Anita Stølan som driver med filting og skinn. 

Bernt Robert Hansen har vært prosjektleder i Småsamfunnssatsingen 
og mener at bygdas utfordring blir å fortsette dette gode arbeidet nå når 
prosjektperioden er over. Kviknedølene må fortsette det gode arbeidet og 
forslagene i stedsutviklingsplanen følges opp.

Mange nye prosjekter har sett dagens lys i forbindelse med 
småsamfunnssatsingen, og eksisterende ideer og prosjekter er blitt løftet 
fra og ferdigstilt gjennom småsamfunnssatsingen.

Gamle og nye ideer har latt seg realisere
Vollan bru og parkeringsplass ved brua, skilting rundt om i bygda, gang og 
sykkelvei mellom Mosvollan og Vollenget er ideer og behov som har vært 
jobbet med i mange år, men som småsamfunnsprosjektet har vært med å 
løfte fram, opplyser avtroppende leder i styringsgruppa, Anne F. Hagen. 
Disse prosjektene er delfinansiert gjennom småsamfunnsprosjektet. 

– Hagens erfaring er at ulike prosjekter har hatt ulik oppslutning, litt 
etter hvilke forventninger småsamfunnsprosjektet har skapt.  Arbeidet 
rundt gang og sykkelstien har imidlertid samlet hele bygdefolket til 
dugnad. Alle kviknedøler plages av Rv 3 og endelig får vi sikret deler av 
denne i sentrum med gang og sykkelvei, sier Hagen.  

Folk må ikke brukes opp
Hun er enig med Bernt Robert Hansen i at kviknedølene har en utfor-
dring i det å følge opp småsamfunnssatsingen selv etter at prosjektet er 
avsluttet. 

– Det er lett å lene seg på noen som er ansatt i prosjekt stilling, men 
nå må det privat initiativ til for at stedsutviklingsplanen blir fulgt opp. 

Alt dugnadsarbeid som er utført til det beste for bygda i de siste årene 
både når det gjelder skole, Vollan Bru, gang og sykkelvei, for å nevne noe 
koster. Vi må være forsiktige så folk ikke ”brukes” opp. Dette er faktisk en 
diskusjon som bygdesamfunnet må ta, mener Hagen. 

Kvikne utviklingslag jobber videre
Det videre arbeidet organiseres gjennom Kvikne Utviklingslag som ble 
utvidet med to medlemmer i forbindelse med småsamfunnssatsingen. I 
mars velger vi et delvis nytt styre, forteller leder i valgnemnda for Kvikne 
utviklingslag, Annemette Bekken. 

Undergrupper i utviklingslaget arbeider med konkrete prosjekter 
som gang og sykkelvei gjennom sentrum, boligutbygging og Kvikne 
som attraksjon i samarbeid med Orkelbogen. Det jobbes også for å få 
ledbelysning på Vollan bru. 

Bekken mener all dugnadsinnsatsen som er lagt ned både gjennom 
skolebyggingen men også i prosjekter gjennom småsamfunnssatsingen 
har bidratt til å forsterke samholdet i bygda. Folk møtes på alle mulige 
arenaer, og gjør andre ting sammen. Det forsterker følelsen av å være ei 
bygd, et lokalsamfunn. Det er ikke dårlige ringvirkninger bare det, mener 
Bekken. 

Formstigning på kviknedølene
KvikkSpinn har fått kviknedølene i bedre form. Initiativ til å etablere et 
treningssenter ble tatt i 2008 og ble finansiert blant annet med midler 
gjennom småsamfunnssatsingen. KvikkSpinn startet i midlertidige loka-
ler i samfunnshuset men flyttet nylig inn i den nye flerbrukshallen.

Salmaker Roy Hylen. Foto: Ingrid Eide

Ny giv på Kvikne med 
småsamfunnsprosjektet

Utsyn over Kvikne. Foto: Torgeir Svergja

Tekst: Ingrid Eide



Returadresse: 
Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Tynset kommune
Romslighet – Mot – Humør

Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset 
Servicetorget har åpent hverdager kl. 09:00 – 15:30

Telefon 62 48 50 00
Telefaks 62 48 50 11
Internett  www.tynset.kommune.no
E-post     postmottak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon  62 48 03 11

Kulturkaféen og billettbestillinger
Telefon  62 48 52 03

Kulturtjenesten
Telefon  62 48 50 00

Biblioteket
Telefon  62 48 52 18 (Tynset)
  62 48 41 86 (Kvikne)

Landbruk og miljø
Telefon  62 48 90 00

Tekniske tjenester
Telefon  62 48 50 00

Ved akutte feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg utenom 
kontortid meldes dette til kommunens tekniske vakt:
Telefon  911 25 533

PP-tjenesten
Telefon  62 48 50 00

Barneverntjenesten
Telefon  62 48 50 00

Tynset legekontor
Telefon  62 48 51 60

Åpningstider
Mandag–torsdag  08:00 – 15:00
Fredag   10:00 – 15:00

Telefontider 
Mandag–torsdag  08:00 – 11:00 og 13:00 – 14:00
Fredag   10:00 – 12:00 og 13:00 – 14:00

Legevaktsentralen
Telefon  62 48 22 11

Helsestasjonen
Telefon  62 48 51 53

Gudbrandsdalen krisesenter, Lillehammer
Telefon  61 27 92 20

Tjenesten for funksjonshemmede
Telefon  62 48 58 80

Tjønnmosenteret
Telefon  62 47 10 01

Tronstua barnehage
Telefon  62 48 50 67

Skogstua barnehage
Telefon  62 48 50 65

Haverslia barnehage
Telefon  62 48 50 62

Tynset opplæringssenter
Telefon  62 48 58 90
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset barneskole
Telefon  62 48 50 70
Internett  www.tynset.kommune.no

Tynset Ungdomsskole
Telefon:  62 48 51 10
Internett  www.tynset-ungdomsskole.no

Tylldalen skole
Telefon:  62 47 16 60
Internett  www.tynset.kommune.no

Kvikne skole og barnehage
Telefon:  62 48 55 20 / 988 27 942
Internett  www.tynset.kommune.no

Fåset skole og barnehage
Telefon:  62 48 58 50
Internett  www.tynset.kommune.no

Foto: Ingrid Eide

Åpningstider Tynset Bibliotek
Hovedbiblioteket

Mandag-tirsdag, torsdag-fredag  11:00 – 15:00 
Onsdag  11:00 – 19:00 
Lørdag  11:00 – 14:00

Vi har ryddet i bokhyllene og har ryddesalg. 
Salget starter fredag 15. april!

I påsken holder vi stengt onsdag før skjærtorsdag, samt påskeaften.

Telefon: 62 48 52 18 / 62 48 52 19
E-post: postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no

Filialen på Kvikne
Tirsdag  11:00 – 13:00
Onsdag  16:00 – 19:00

Vi holder stengt onsdag før skjærtorsdag.

Telefon: 62 48 41 86

BILLETTSALG
Telefon billettbestilling: 62 48 52 03

Åpent for billettsalg og reservering mandag-fredag 10:00 – 16:00

Forøvrig er billettsalget åpent 1 time før kino og arrangementer.

Bestill dine billetter på nett!
Du kan kjøpe billett til kino og arrangementer på www.tynsetkino.no. Du får mu-
ligheten for å skrive ut billetten hjemme på din skriver. Ta den med og vis den fram 
for strekkodelesing i døra inn til salen.

Foto: Thorbjørn Liell
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