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Sjefen for lort og kildevann

For å kunne skille dett e sett es svært strenge krav til hygiene både når det gjelder 
bekledning og utstyr. Hver morgen tar de på rene klær i garderoben som har en ren 
og uren sone, og de begynner alltid med vann! Alle stasjonene har sitt  eget utstyr 
som aldri brukes om hverandre.

Vannprøver tas jevnlig, hver 14. dag på Tynset, månedlig ved de mindre anleg-
gene. 

–Vårt største mareritt  er bakterieutbrudd i vannet. Men vi kan ikke rundt å tenke 
på det, da tørr vi ikke å drive med dett e, sier Kvernbekkeng. Han er glad i jobben sin. 

– Det er interessant, hektisk og vi gjør en svært viktig jobb ved å sørge for at 
innbyggere får dekket helt nødvendige livsbehov, understreker han.  

For to år siden tok Kvernbekkeng over ett er franskmannen Philippe Caquet som 
har hatt  jobben som drift soperatør for vannverk og renseanlegg i kommunen de 
siste 20 åra. Kvernbekkeng har tidligere arbeidet ved Os Luft fi ltrering. 

Sammen med en annen dalsbygding, Ivar Nyas, har han ansvaret for drift  og ved-
likehold av vann- og renseanlegg i kommunen som til sammen teller 36 bygninger, 
fordelt i alle grender. 

Det første han gjør hver eneste morgen er å kontrollere vannanleggene i kom-
munen. De fl este har nå elektronisk overvåkning. 

–På Ulset derimot har vi fortsatt  den gamle typen overvåkning. Der har vi noen 
som alarmerer oss når utelampa ved anlegget ikke lyser! Grunnvannspumpa er nem-
lig koblet på utelampa! Er det noe feil der slutt er utelampa å lyse!

Brannvesenet har til nå hatt  vakt på natt  og helg. Siden Tynset er blitt  med i Midt-
Hedmark brann og redningstjeneste IKS, vil kommunen fra 1. mai ta over dett e 
vaktholdet igjen. 

Jevnlig fysisk tilsyn er viktig.  På Kvikne, Tynset og Savalen er det ukentlige 
tilsyn, ved de mindre anleggene en gang i måneden. 

Renseanlegget på Tynset er fra slutt en av 70-tallet. Det har til tider forpestet 
området ved Domus og sentrum for øvrig og har gjort handleturen for mange til en 
illeluktende aff ære. I 1995 ble det gjennomført en omfatt ende rehabilitering. 

– Kjører vi den 50 tonn store slamsiloen full forpester vi hele sentrum, og det har 
jo som folk har merket skjedd mange ganger, konstaterer Kvernbekkeng. 

– I dag har vi vært og stukket ut tomt til det nye renseanlegget på Tynset i nær-
heten av NØK og Fias-anlegget kan han fortelle, opprømt som en ekte dalsbygding 
kan bli.

Slam må kjøres bort fra anlegget hver uke for å holde lukta borte. 9-10 tonn 
kjøres ukentlig bort bare fra anlegget på Tynset. Det går til Torpet på Tolga. 97-98 
prosent av slammet består av vann. Slammet blir gjenvunnet til jordforbedringsmid-
del og blandet med bark til bruk blant annet til parkanlegg. 

– Om vi har funnet mye interessant i kloakken? En gang fant vi et lam i en stake-
kum på Kvikne! Det fi nnes sikkert både mobiler, gebiss, ringer og litt  av hvert nedi 
der, men det går ikke lenger å ringe til oss for at vi skal fi nne det igjen. Nå går alt i 
kum og rett  på bil så vi ser det ikke, opplyser Kvernbekkeng 

Jobben som drift soperatør for vann og kloakk har forandret hans handlevaner. 
–  Jeg kjøper ikke lenger produkter bestående av resirkulert papir og mikrofi ber! 

Det blir dessverre mer og mer av disse stoff ene i norsk husholdning. De gamle 
pumpene tar ikke mikrofi beren, selv de nye har store problemer. Dett e fører til mer 
vedlikehold, vi må hyppigere bytt e ut både pumper og kniver og det fører til dyrere-
vann og avløp for innbyggerne.

John Kvernbekkeng fra Dalsbygda har en paradoksal jobb. 
Han er ansvarlig for bokstavelig talt all dritt  og lort i kommu-
nen. Samtidig er han ansvarlig for det som til enhver tid må 
være fritt  for alt av bakterier og andre uhumskheter - vannet 
som kommer ut av springen.

Tekst og foto : Ingrid Eide PORTRETT



Leserhjørnet 
Vi ønsker en god dialog med alle våre innbyggere. Leserhjørnet er plassen for ros, ris og 
spørsmål til kommunen. Neste frist for innsending er som annonsefristen oppgitt  ovenfor.

Send e-post til postmott ak@tynset.kommune.no eller brev til Tynset Kommune, Service-
torget, 2500 Tynset. Merk gjerne brevet eller eposten med ”Leserhjørnet.” 
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Tlf.: 62 49 48 00 www.fias.no

Aviser, ukeblader og reklame 
legger du i den hvite papir-
sekken fra FIAS.  

Spar skogen 
– lever papir til gjenvinning!

Rent papir

Tlf.: 62 49 48 00 www.fias.no

Restavfall legger du i den grå FIAS- 
sekken, som hentes hver 14. dag. 
Restavfallet sendes til forbrenning, 
og gir energi til fjernvarmeanlegg. 

– søppel som varmer ...

Restavfall 
– en ressurs



Rådmannens side
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Det som nevnes som en desidert fordel, er mu-
lighetene for korte avstander mellom bolig og 
de tilbud en familie daglig har behov for som 
barnehage, skole, fritidstilbud, handelstilbud 
og annen privat og off entlig service. I tillegg 
er det åpenbart at det sett es pris på kvaliteten 
i tilbudene. Svært aktive frivillige organisasjo-
ner er viktige bidragsytere til dett e.

Samtidig øker regionbefolkningens bruk av 
sentrumstilbudene, ikke minst når det gjelder 
handel. Dett e skjer fordi variasjonen og bred-
den er stor. Likevel er profesjonalitet og kun-
deservice i de enkelte virksomhetene den mest 
avgjørende faktoren. Tynset har i dag mange 
virksomheter som i så måte utmerker seg langt 
utenfor regionen. Omfanget av arbeidsplasser 
i regionsenteret har heller aldri vært større enn 
det er nå.

Store regionale institusjoner som videregå-
ende skole og sykehus er i denne sammenhen-
gen også uvurderlig å ha lokalisert til Tynset. 

Regionsenteret Tynset

I løpet av de siste 10 -15 årene har betydnin-
gen av sterke regionsentra blitt  mye mer viktig 
for å skape positiv utvikling i en større region. 

Tynset er attraktivt!
Tynset sentrum er både for kommunen og for hele regionen kanskje det viktigste fortrinnet vi har 
for bosett ing og utvikling. Dett e er noe vi blant annet har registrert gjennom hva yngre nytilfl ytt ede 
familier sier og utsagn fra potensielle tilfl ytt ere i forbindelse med ”fl ytt  hit”-kampanjen. 

Det er helt åpenbart at Tynset sentrum har et 
potensial og bør også ha ambisjon om å styre 
sin rolle.

Den største utfordringen regionen har, 
er befolkningsutviklingen. I løpet at en drøy 
femtenårsperiode har Fjellregionen mistet ca 
1300 innbyggere. De aller fl este kommunene 
har betydelig nedgang. Tynset kommunes 
innbyggertall står i denne perioden omtrent 
på stedet hvil.

Regionsenteret Tynset har mange av de 
kvalitetene som vi vet ett erspørres ikke minst 
av yngre familier i etableringsfasen. Derfor bør 
vi styrke profi leringen og markedsføringen av 
Tynset sentrum med sikte på tilfl ytt ing, ikke 
bare for å få innfl ytt ere til Tynset, men til hele 
regionen. Samtidig må vi også forbedre og 
markedsføre mulighetene for etablering av ny 
virksomhet.

Styrking av regionalt samarbeid

Profi leringen og markedsføringen av region-
senteret utad må være tuft et på et regionalt 
samarbeid. Felles politiske mål og strategier 
for dett e må styrkes. For Tynset vil gode rela-
sjoner og etablert felles forståelse med Røros 

være viktig. Samlet vil de to regionsentrene 
kunne utfylle hverandre og gi regionen stor 
slagkraft  og større fortrinn enn de aller fl este 
distriktsregioner.

Samarbeid må til

Hva kan så gjøres for å styrke og utvikle Tynset 
sentrum? Først og fremst må også dett e være 
tuft et på et godt samarbeid og felles prosesser 
mellom næringsliv, andre private interesser, 
off entlige institusjoner og kommunen. Det 
foreligger mange spennende og uløste oppga-
ver knytt et til arealbruk, trafi kale forhold, ak-
tivitetsutvikling, ny virksomhet etc som vi nå 
er i gang med.

Og for alle som bor eller har sitt  virke i Tyn-
set sentrum: Vær stolte av regionsenteret! Vi er 
alle viktige markedsførere!

Vennlig hilsen 
Jon Ola Kroken
konstituert rådmann
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Det er ikke hver natt  de må ut! Men mange 
ganger har brøytesjåførene i Tynset gjennom 
vinteren mått e opp for å sjekke snøfallsmeng-
den. Grensene er på vei 15 centimeter, på gang 
og sykkelveier, parkeringsplasser ved institu-
sjoner, skoler 5 centimeter!  

Da må gutt a ut med hjullaster og høvel for å 
rekke å bli ferdige til klokka 0700 når arbeids-
dagen starter for mange. Parkeringsplasser må 
da være ryddet. Oft e drar alle tre enheter ut, 
regelen er to. 

– På brøyting er vi unntatt  kjøre- og hvi-
letidsbestemmelser, presiserer Th araldsteen, 
arbeidsformann på infrastruktur som veier og 
gater.

Høy standard

Den snørike vinteren har ansvarlige for veier 
og vedlikehold i kommunen virkelig fått  mer-
ke, både i arbeidmengde og økonomi.  

– Vi har et budsjett , og det må vi forholde 
oss til, presiserer Th araldsteen. Standard på 
veier er alltid et kostnadsspørsmål. Snørike 
vintre fører til dårligere sommervedlikehold. 

– Veikapasiteten slites ned med dårlig kom-
muneøkonomi, men generelt har vi en høy 
standard på snørydding her i kommunen, det 
vil jeg si. Aldri får vi så mye snø på en gang at 
folk ikke kommer fram!  Fra drift sentralen side 
tror vi folk fl est er fornøyde med våre tjenester, 

sjøl om vi får både ris og ros!
– Men til lags åt alle kan ingen gjera, vi 

prøver derimot så godt vi kan, understreker 
Th araldsteen. Eksempelvis strøs konsekvent 
gjennom hele vinteren ei side av gang- og syk-
kel stiene slik at det alltid skal være sparkføre! 
Men en gang kom en person bort til Th arald-
steen og ba pent om at de ikke mått e strø så 
mye fordi broddene ble så skjemt! 

Prioriteter gang og sykkelvei

Th araldsteen og hans mannskap har foruten 
30 kilometer vei, kommunens gang- og syk-
kelveier og parkeringsplasser å ta seg av. Det 
er også kommunens brøytemannskap som 
holder utfartsveier og skiarenaer åpne. Gang- 
og sykkelveier har førsteprioritet. Enkelte 
veistrekninger deles med Mesta. Brøytingen 
ved ungdomskolen og Tjønnmosenteret tar
Mobilgrus seg av. Sjøl om de starter klokka 2 
om natt a rekker de ikke over alt. 

Foruten veier har de tre karene innen den-
ne etaten ansvar for gatelys, og vedlikehold av 
vann og avløp. De har også ansvaret for vedli-
kehold av 5-6000 kummer og tining av stikk-
renner som er et sikkert vårtegn.  Th araldsteen 
har vært ansatt  i kommunen siden 1983, og har 
vært med og gravd ned mye av dagens vann- 
og avløpsnett . Han er som kjentmann å regne i 
det underjordiske!  Fra 1. mai overtar kommu-

Klokka 0200 starter Kjell Th araldsteen og de andre brøytegutt a 
arbeidsdagen. Mens de fl este av oss fortsatt  har igjen mange timer 
av natt a, har brøytegutt a startet en 12 timer lang arbeidsdag. 

nen igjen teknisk vakt på vann og avløp som 
brannvesenet til nå har hatt . 

Små detaljer avgjørende

Vei har vært hans hovedgeskjeft  i hans yrkes-
aktive liv, men aldri har han vært ute for større 
uhell. 

– Noen ganger har det vært nære på, det vi 
driver med er oft e millimeterkjøring. Det set-
tes krav til større og mer eff ektive maskiner, 
men gatene blir ikke bredere. Små detaljer i 
hverdagen som de fl este av oss ikke tenker på 
kan være avgjørende for hvor eff ektivt snøryd-
ding og vedlikehold kan gjøres. 

– Miljøgata på Tynset er et eksempel på 
god planlegging på brett et, et pent og forskjøn-
net sentrum, men i praksis vanskelig i forhold 
til brøyting, forklarerer Th araldsteen.   

Han vil gjerne benytt e anledningen til å 
komme med et par anmodninger til publikum 
siden det er en del gjengangere. 

– Parker bilen på egen eiendom og ikke 
på off entlig vei. Det lett er vår jobb hvis folk 
tenker på det. Tenk også på hvor dere legger 
snøen under brøyting av egen eiendom. Den 
skal ikke ut i veien! Tenk om vi ikke kjører på 
en uke! Da vil denne snøen ligge og bli til is, og 
det er ikke vi forberedt på neste gang vi kom-
mer. Dett e er nok til at skjæret vil få en skikke-
lig sleng, og til dels alvorlige uhell kan oppstå. 

Rydder vei

natt og dag
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Det første politiske vedtaket om bosett ing av 
fl yktninger ble gjort i oktober 1987. Siden 
1988 har Tynset vært en aktiv bosett ingskom-
mune. 

Fra 1988 til 2004 hadde kommunen tilsatt  
egen fl yktningkonsulent, først i hel stilling, 
senere ble denne trappet ned. I 2007 ble det 
opprett et en ny delstilling som fl erkulturell ko-
ordinator for to år. Denne stillingen er utvidet 
til en fast stilling på 100 %. Over 40 nasjona-
liteter med annen kulturbakgrunn enn etnisk 
norsk er bosatt  i Tynset i dag. I dett e bildet ut-
gjør arbeidsinnvandring en vesentlig og øken-
de del og bosett ing av personer med fl yktning-
bakgrunn en tilsvarende mindre andel.

Felles strategi

Oppvekstkomitéen har nett opp utarbeidet en 
felles strategi for koordinering av kommunens 
arbeid med integrering. Det er konkludert 
med at det er nødvendig å arbeide tett  opp 
mot kommunens internasjonale råd. Komi-
téen har sett  på integreringsutfordringene i et 
generelt perspektiv og uavhengig av om de en-
kelte individer har fl yktningbakgrunn eller an-
nen bakgrunn. Rapporten gir en god oversikt 
over status og fremmer en rekke anbefalinger 
knytt et til ulike satsingsområder: Organise-
ring, bosett ingspolitikk, språk, kvalifi sering, 
skole og barnehage, helse, møteplasser, fritids-
aktiviteter, informasjon og holdningsskapende 
arbeid. 

Rapporten danner et meget godt grunnlag 
for vurdering av bosett ingsanmodningen og 
ett erfølgende arbeid med bosett ing. Anbefa-
ling om en fast 100 prosent koordinatorstilling 
er fulgt opp i rapporten. Andre anbefalinger 
med direkte budsjett messige konsekvenser er 
imidlertid ikke fulgt opp, blant annet miljøar-
beiderstilling.

Mange positive innspill

Til kommunestyresaken om bosett ing av fl ykt-
ninger er det fl ere som har gitt  skrift lige eller 
muntlige innspill: Tynsetskolene, helsesøster, 
Internasjonalt råd, sosialtjeneste, barnevern, 
barnehager og tekniske tjenester. Konkrete 
tiltak for å styrke tilgangen til boliger for bo-
sett ing av fl yktninger er drøft et. Alle som har 
gitt  innspill er i utgangspunktet positive til an-
modningen fra IMDI. Men det legges inn visse 
forbehold og forutsetninger om ressurstilgang 
som vanskelig kan innfris på dett e tidspunkt.

Regionsamarbeid

Det gis et integreringstilskudd pr. bosatt  per-
son over 5 år med noe ulik sats i det enkelte år, 
samlet kr 515.000 for voksne og kr 495.000 for 
barn. Dett e tilskuddet skal dekke kommunens 
utgift er til introduksjonslønn i forbindelse 
med gjennomføring av obligatorisk introduk-
sjonsprogram over 3 år, og andre kostnader i 
forbindelse med integreringsarbeidet. Ut over 
dett e gis det norskopplæringstilskudd og andre 

tilskudd til for eksempel personer over 60 år, 
funksjonshemmede og enslige mindreårige.

Det blir viktig å samordne arbeidet med in-
tegrering og oppfølging, og overnevnte og an-
dre tilskudds- og støtt emuligheter, ikke minst 
i forhold til NAV. Det bør videre ligge godt 
til rett e for samspill og samarbeid med andre 
kommuner om rasjonell og kostnadseff ektiv 
oppgaveløsning knytt et til prosesser for boset-
ting og integrering i vår region.

Sterke tverrfaglige nettverk

Det er viktig å ha et godt forankret tverrfaglig 
og operativt nett verk som en platt form for bo-
sett ings- og integreringsarbeidet i kommunen. 
I plan for integrering av innvandrere i Tynset 
kommune er det anbefalt å etablere et slikt 
nett verk. Rådmannen vil ta initiativ til at det 
blir gjort.

Rådmannen ønsker ikke at det legges fø-
ringer om bosett ing av bestemte grupper. I 
Tynset har vi best erfaringer med bosett ing av 
familier. På landsbasis er det imidlertid en er-
faring at enslige er de som lett est blir integrert. 
Her er det forskjeller mellom by og land i den 
forstand at enslige har vanskeligere for å eta-
blere sosiale nett verk i bygdekommuner. De 
fl ytt er oft e herfra til byer av en viss størrelse et-
ter kort tid. Men hva som vil fungere, kan også 
bero på hva en faktisk ønsker å tilrett elegge for, 
og velger tiltak og virkemidler ut fra dett e.

Tekst: Jon Ola Kroken

Kommunestyret vedtok i januar å 
imøtegå IMDIs anmodning om å 
bosett e 15 personer pr år i perioden 
2009-2011. I tillegg kommer familie-
gjenforening. 

Bosetting 

av fl yktninger

Tynset kommune vil gi barn med fl ykningestatus en ny fr amtid
Illustrasjonsfoto: www.bigfoto.com



Fredag 13. mars er NAV på plass sine nye loka-
ler i Rådhuset. Det er i ”nybygget” i 2.etasje at 
NAV Tynset , som er en sammenslåing av sosi-
aletaten, NAV Arbeid og NAV Trygd fra denne 
dagen er samlokalisert. 

– Da er de tre begrepene historie, nå er navnet NAV Tynset, pre-
siserer leder Arnt Hove.

Kontorene har hovedinngang og handicapinngang mot Milano. 
Nybygget omfatt er 17 kontorer. To mott akskontorer i publikumsarealet 
er hele tiden bemannet. I ventearealet fi nnes Pc, skrivere og kopimaskin 
som publikum kan benytt e.

– Publikum som tidligere har henvendt seg servicekontoret for avtale med sosialtjenesten kan komme direkte til oss i 2.etasje, opplyser Hove. 
– Alle telefonhenvendelser skal skje til NAV kundesenter 81581004 på Moelv. De som ringer servicetorget vil få beskjed om å ringe dett e num-

meret. Ved kundesenteret har de oversikt over hvor ansatt e på Tynset er til enhver tid.
– De sett er opp avtaler og videresender beskjeder. Kundesenteret er til stor fordel for oss, slik kan vi gi bedre service. Vi er forpliktet til å ringe 

tilbake innen 48 timer, informerer Hove.  
Den offi  sielle åpningen av NAV Tynset skjer først 8.mai. Tiden fram til da skal parallelt med kundebehandling eff ektivt benytt es for å få interne 

rutiner og samarbeidsmønstre på plass. Hove håper forståelse fra lokalmiljøet for at for at ting kan ta litt  tid i denne omstillingsprosessen.
NAV Tynset sysselsett er til sammen cirka 11 årsverk, fordelt på fem kommunale stillinger og seks statlige. I tillegg omfatt er NAV Tynset også 

to årsverk fra Arbeidslivssenteret. 

Åpningstider NAV Tynset fr a 09:00 – 14:30
Telefontid kundesenter fr a 08:00 – 15:30
Telefon 815 81 004
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NAV Tynset og leder Arnt Hove fl ytt er inn i Rådhuset
Tekst og foto: Ingrid Eide

Politiske møter

i mars, april, mai og juni 2009

19. mars 09:00 Formannskapet
26. mars 09:00 Politikerdag
31. mars 18:00 Kommunestyret
02. april 09:00 Formannskapet
23. april 09:00 Formannskapet
28. april 09:00 Kommunestyret
07 mai 09:00 Formannskapet
26. mai 18:00 Kommunestyret
04. juni 09:00 Formannskapet

Se ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no

Nav-igerer fra

nytt bygg
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Økonomi

Organisasjon og ledelse

Helse

Teknologi

Samfunnsfag

Pedagogikk

Natur-og kulturturisme

Studiesentrene på Tynset og Røros tilbyr i 

samarbeid en rekke utdanningsløp rettet 

mot off entlig virksomhet, privat nærings-

liv og utdanningssøkende for øvrig. Innen

følgende områder tilbys studier på heltid 

og deltid som grunnutdanninger, etter - og

videreutdanninger :   

Les mer om tilbudene på våre nettsider:

www.nnø.no

www.ressurssenter.no

www.studiesenteret.no

For ytterligere informasjon  

kan du ta kontakt med: 

Thorleif Thorsen

thorleif.thorsen@stfk.no

May Tove Dalbakk

may.tove.dalbakk@tynset.net

Høyere utdanning i Fjellregionen
Høsten 2009 - Våren 2010

LEIEKJØRERE (SNØSCOOTER) I TYNSET KOMMUNE 2009 - 2011

Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og nasjonal forskrift  for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 5a, samt formannskapets 
vedtak i sak 133/08, gis følgende personer løyve til å drive leiekjøring i Tynset kommune for perioden desember 2008 – mai 2011:

Ingebrigt Storli Kvikne 977 06 936

Ingar Frengstad Kvikne 909 75 996

Inger Grøtli Kvikne 906 65 660

Knut Grøtli Kvikne 906 81 790

John A. Stenerud Kvikne 481 64 311

Jarne Storås Lonåsen 907 94 570

Olav Moen Kvikneskogen 907 91 031

Odd Arne Rønning Nytrøa 412 50 866

Dag Fristad Tynset vest 900 16 075

Sindre Gjelten Tynset vest (Tunndalen – Åsan) 905 06 943

Tynset vaktselskap v/ Tor A. Skancke Tynset (Tunndalen – Åsan) 62 48 04 10

Nils Terje Brydalseggen Brydalen 406 31 270

Ola Tangen Brydalen 906 67 558

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

Vidar Westgård Tynset øst (Aumlia – Brydalskjølen) 905 92 497

Savalen Bygde- og hytteservice DA v/ Einar Fremmergård Savalen / Tynset 954 36 184

Nord-Østerdal Utmarkstjenester v/ Kristian Lund Vang Tynset 413 70 276

John Bjørkeng Fåset - Savalen 958 09 942

Personene fordeles ett er lokal tilhørighet, men kan ta imot oppdrag i hele kommunen. 
Løyvehaverne oppfordres til å samarbeide for å gi best mulig service til publikum. 
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Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Vi synes nok alle at ei østerdalsstue med torv-
tak tar seg godt ut på et gammelt gårdstun, 
mens vi ikke er like sikre på om østerdalsstua 
ville passe like godt inn i et boligfelt bestående 
av ferdighus, eller tett  inntil et høyhus. Helt 
klart er det i hvert fall at utseende og utforming 
og sammenhenger mellom hus og gjenstander 
opptar oss i stor grad.

Sentrum - et fellesrom

Tynset sentrum er et fellesrom vi har mange 
meninger om. Utviklingen av kommunens 
sentrum har vært gjennom en stor og spen-
nende utvikling siden det ble fl ytt et fra Neby 
og over elva rundt den tida jernbanen ble eta-
blert i 1877. 

Sammen med jernbanen fi kk vi smak av den 
moderne tid også i vårt distrikt, noe som selv-
sagt satt e sitt  preg på sentrum. Fordi de togfa-
rende skulle overnatt e på strekningen Trond-
heim til Oslo, og omvendt, blomstret det opp 
med hoteller og pensjonater, samt en moderne 
handelsstand og et byborgerskap. Forskjellen 
mellom sentrum og bygder og grender har nok 
ikke vært større enn under tida da Rørosbanen 
hadde overnatt ingsstopp på Tynset.

Utradisjonell tekning

Dessverre gikk de fl este av disse bygningene 
med under de store vekstperiodene på 60 og 
70 tallet. Sjøl om en kan ergre seg over det som 
har gått  tapt, må en også berømme den viljen 
til nytenkning som kom for en dag på Tynset 
på 60 og 70 tallet. Her var det fl ere som tenkte 
utradisjonelt og var optimistiske på vegne av 
Tynset. Vi fi kk blant annet det første kjøpe-
senteret utenfor de store byene, Tron Torget, 
og kanskje et av Norges mest omtalte og om-
stridte rådhus reiste seg mot himmelen. 

Pent er ikke det første ordet en tenker på 
når en ser på rådhuset, men mange av oss li-
ker bygget likevel fordi det gir assosiasjoner i 
positiv retning og symboliserer styrke, vilje og 
fremtidstro, samt evnen til å tenke utradisjo-
nelt. Og det er vel nett opp verdier vi ønsker å 
bygge oppunder. 

Urbant og moderne

Utviklingen av Tynset sentrum har de siste 
par tiårene vært stor. Parallelt med at sentrum 
har utvidet seg i fl ere retninger, har tilfanget av 
tilbud og bedret kvalitet hos bedrift er og for-
retninger vært svært merkbar. I dag har vi en 

servicenæring som troner blant landets beste.
Det er viktig at vi er bevisste på hvordan 

Tynset sentrum skal utvikle seg til beste for 
innbyggerne. Fortett ing er viktig for å skape 
en helhet i området, samtidig som en må fo-
kusere på trivelige gater og fellesrom som er 
innbydende. Kunstverk og skulpturer, så som 
Tynsett årnet og Sparken, er også viktige, fordi 
de skaper engasjement og meningsutveksling. 
Et regionsenter som Tynset må ha et sentrum 
som tilbyr urbane kvaliteter og modernitet til 
regionens befolkning. Variasjonen av bygg fra 
ulike epoker og i ulike stilarter gir en spesiell 
verdi. Utfordringen videre er å få til et mer le-
vende sentrum der fl ere mennesker ønsker å 
oppholde seg.

Vennlig hilsen 
Bersvend Salbu
ordfører

Levende sentrum
Hvordan det ser ut rundt oss påvirker oss i stor grad, enten vi vil det eller ei. Vi vil gjerne at ting skal 
være gode å se på og gi oss noen spesielle følelser. Samtidig er det svært ulike meninger om hva som 
er pent og hva som harmonerer inn i en sammenheng.  
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Lørdag 14. mars

UKM Fylkesmønstring
for Hedmark fylke

Mandag 16. mars kl 19:00

Honningsvågrevyen (10 års jubileumsshow)
10 år på veien, enkelte fortsatt  med egne 
tenner!

Honningsvågrevyen har reist rundt land og 
strand i turnebuss, fra Nordkapp i nord til 

Lindesnes i sør. Med sin galskap og folkelige humor har de fått  større og 
større tilhengerskare for hvert år. 

Nå feirer gjengen 10 år med revyen, og gjør en nærmest umulig 
oppgave med å sy sammen en forestilling fra de 10 år.  Jubileumsshowet 
er stemplet med latt ergaranti fra bokhandleren i Kabelvåg!

Lørdag 21. mars

Konsert med musikklinjeelevene ved Nord-Østerdal videregående 
skole og Palmkrantzskolan i Østersund.

Onsdag 25. mars

Småkonserter med kulturskoleelever i Storsalen i forbindelse med 
kulturskoleuka.

Fredag 26. mars og lørdag 27. mars

Musikal: I blanke messingen 

Musikalen handler om seks arbeidsløse arbeidere i Sheffi  eld og hvordan 
lediggangen påvirker dem og deres nærmeste.  Det kunne like gjerne 
vært oppsagte fabrikkarbeidere i Østerdalen. 

”I blanke messingen” er en hjertevarm komedie, som viser oss noe av 
menneskets evne til kreativitet og omstillingen.

Manuset er basert på Broadway-versjonen og oversatt  til norsk av 
Runar Borge. Musikalen har bare vært satt  opp i Oslo på Chateau Neuf 
og på Den Nationale scene i Bergen. 

Musikalen sett es opp i samarbeid med Hedmark Teater, Runar 
Borge (Chateau Neuf) og Midt Østerdal Musikalen. Hedmark Teater 
ved Rolf Norsen står for regien og Runar Borge er konsulent og regissør 
av dansenummeret. Arrangert av MidtøsterdalMusikalen

Tirsdag 31.mars kl 19:30

Riksteatret: Hamsuns gate
Mørke og morsomme historier i natt en basert på Knut Hamsuns 
noveller.

Du er herved invitert på bar med tre av Nationaltheatrets beste 
skuespillere – satt  opp av regissøren Ynge Sundvor som har gjort suksess 
med å knekke ”Hamsun-koden”. 

Med Anneke von der Lippe, Gard B. Eidsvold og Kai Remlov. 
Produsert i samarbeid med Nationaltheatret.  

Torsdag 23. april kl 19:30

Ringsakeroperaen: Susanna og telefonen. 
Komisk kammeropera av Ferrari og Menott i

Med Tanja Leine (sopran), Trond Halstein Moe (baryton) og 
4 musikere. Regi: Trond Halstein Moe.

Fredag 1. mai

Konsert med Alvdal og Tynset janitsjarkorps
Gjester: Kåre Kolve kvartett 

Hamsuns gate 
Foto: Gisle Bjørneby/Riksteatret
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BILLETTSALG
Telefon billett bestilling: 62 48 52 03

Åpningstider for billett salg og reservering:
 

Mandag-fredag  kl 10.00 – 16.00
Søndager   kl 10.00 – 14.00

Forøvrig er billett salget åpent 1 time før kino og arrange-
menter.

Bestill dine billetter på nett!

På www.tynsetkino.no og www.tynset.kommune.no kan du 
kjøpe billett  til kino og arrangementer. Du får muligheten 
for å skrive ut billett en hjemme på din skriver. Ta den med 
og vis den fram for strekkodelesing i døra inn til salen.
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Galleri Elgen

14. – 21. mars
UKM-utstilling

23. – 26. mars
Kulturskolens uke

28. mars – 30. april
Marie Magdalena Widsteen Schultz

Åpning lørdag 28. kl 14.00

2. mai – 28. mai
Synnøve Håkonsdatt er Rustand

Åpningstider Tynset Bibliotek
Hovedbiblioteket

Mandag-tirsdag, torsdag-fredag kl.11:00 – 15:00
Onsdag kl.11:00 – 19:00
Lørdag kl.11:00 – 14:00
Stengt julaft en, 27. desember og nytt årsaft en.

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

Filialen på Kvikne

Tirsdag  kl. 11:00 – 13:00
Onsdag  kl. 16:00 – 19:00
Stengt i julen.
   
Telefon: 62 48 41 86

Viltnemda informerer

Salg av kjøtt fra hjortevilt
Som følge av påkjørsler eller andre grunner må viltnemnda med 
jevne mellomrom jakte og avlive hjortevilt, hovedsakelig elg. 

Det kjøtt et som er av utmerket kvalitet blir solgt ut igjen til 
privatpersoner eller andre. Kjøtt et selges som hele, halve eller 
kvarte skrott er.
 
Priser

Frampart: 65 kr/kg• 
Bakpart:    75 kr/kg• 

 
Er du interessert i kjøtt  ta kontakt med viltmott aket:
Stein Haugen på telefon 95056205
eller Norvald Aas Solvang på telefon 91175493

Lederbytte i lag og foreninger

Tynset kommune har på hjemmesiden, under fanen ”Kultur og fri-
tid” en liste over mange frivillige lag og foreninger. For at denne lista 
skal være så ajour som mulig, er vi avhengig av tilbakemelding fra 
dere når det skjer bytt e av leder/kontaktperson.

Vi oppfordrer derfor alle å sjekke sitt  lag / sin forening og melde 
fra. Gjerne også dersom laget har en hjemmeside vi kan lage direkte 
link til. Oppdatert informasjon meldes til Servicetorget pr telefon 
62 48 50 00, eller pr. epost postmott ak@tynset.kommune.no.

Tlf.: 62 49 48 00 www.fias.no

Avfall med miljø- eller helse-
skadelige stoffer leverer du gratis 
til FIAS eller til forhandler. 

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!

Farlig avfall
leveres for seg
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Åpningstider

Legekontoret
Mandag - torsdag 08:00 - 15:00 
Fredag 10:00 - 15:00

Laboratoriet
Mandag - torsdag 08:30 - 14:30 
Fredag 10:00 - 12:30 

Telefontid 
Legekontoret har telefon 62 48 51 60
Mandag - torsdag 08:00 - 11:00 og 
 13:00 - 14:00
Fredag 10:00 - 12:00 og
 13:00 - 14:00

Åpningstider i påska 2009:

Mandag og tirsdag   08:00 – 15:00
Onsdag    08:00 – 11:00

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

KUN åpent for ØYEBLIKKELIG HJELP!!

Det tas ikke blodprøver i påskeuka, det samme 
gjelder medisinbestilling.

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kan 
du ringe telefon 62 48 51 62. Ved behov for 
øyeblikkelig hjelp mellom kl. 15:00 og 08:00 
og i helgene kan du ringe legevaktsentralen på 
telefon 62 48 22 11. 

Tynset

Legekontor

KID-nummer på giro fra

legekontoret

På grunn av mye feil med innbetalinger 
og mye arbeid med manuell innregistre-
ring, begynner vi med KID-nummer på 
giro. 

Dett e skal luke ut de som innbetaler til 
feil konto, og det skal gå fortere å få regis-
trert innbetalinger. 

Vi har hatt  problem med at legene ikke 
alltid har fått  melding om at pasientene 
har innbetalt som har resultert i feilaktig 
tilsendt purring. Dett e beklager vi sterkt. 

Derfor ser vi nå fram til å ta i bruk KID 
på giro.

Tynset legekontor skal opp på Helsenett

Kort om hva helsenett  er:
Trygg informasjonsutveksling mellom fastleger, sykehus og spesialister. På sikt gjelder dett e 
også annen kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hen-
visninger blir sendt elektronisk.

Alle helsenett ets kunder som behandler sensitiv informasjon, har mulighet til å utveksle 
krypterte, strukturerte meldinger via en egen meldingskonto. Meldinger som kan sendes via 
helsenett et: epikriser, henvisning, laboratoriesvar, sykmelding. 

Felles uttalelse

fra Tynset kommune og Siri Granum
Da rådmann Siri Granum ble ansatt  i Tynset kommune i 2005, ble hennes kompetanse innen 
utvikling og overordnet strategisk ledelse tillagt stor vekt. Hun har gjennom sine fi re år som 
rådmann i kommunen gjennomført en rekke utviklingstiltak og tilført kompetanse på områ-
det styring og utvikling.

Nåværende politisk ledelse har vurdert det arbeidet som er utført og hvilket behov en ser 
i fremtiden. Konklusjonen er at Tynset kommune fremover vil være bedre tjent med en råd-
mann som er mer orientert mot fag og saksbehandling, noe heller ikke Siri Granum ser foren-
lig med sin lederfi losofi .

Politisk ledelse og rådmannen har i fellesskap vurdert ansett elsesforholdet for rådmann 
Siri Granum. Kommunestyret vil på dett e grunnlaget innvilge Siri Granum inntil ett  års per-
misjon med lønn fra 1. april 2009, og tilsett ingsforholdet til Tynset kommune avslutt es ett er 
permisjonstiden.

Tynset kommune

Bersvend Salbu         Siri Granum

”Grønne og Sunne” dager

hver onsdag

på Tjønnmosenteret

Grønnsak og salat buff è fra
kl 10:30 til 13:30

Flere typer salater, tomater,
spirer, bønner og mye annet godt. 

Noe nytt  hver uke

Velkommen

Ekspedisjonen Tjønnmosenteret

har nå følgende åpningstider
 
Mandag - torsdag:       Kl. 10:00 – 14.00
Fredag:        Stengt

Telefon  62 47 10 01
 
Henvendelser utenom åpningstider kan skje 
til Servicetorget på telefon 62 48 50 00.
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Kommunen informerer
Ny lokal forskrift om beite for husdyr i Tynset

Det vises til tidligere informasjon i forbindelse med høring vedrørende ny lokal forskrift  om 
beite i Tynset kommune. Tynset kommune, kommunestyret, behandlet saken den 27.1.2009. 
Bl.a. på bakgrunn av høringsinnspill er nå alle typer beitende husdyr tatt  inn i forskrift en, og 
tidsperioden hvor beite skal være tillat er forlenget til 15. oktober.

Kommunestyret vedtok følgende forskrift :

Forskrift  om beite for husdyr, Tynset kommune, Hedmark fylke.

Med hjemmel i § 13, 1. ledd i lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål, fastsett es at innen 
Tynset kommune, Hedmark fylke, skal det være forbudt å la husdyr beite i barskog og skogreis-
ningsfelter i tidsrommet fr a og med 15. oktober til og med 1. juni.

Kommunen kan dispensere fr a dett e forbudet dersom forholdene ligger til rett e, dog ikke innenfor 
tidsrommet fr a og med 15. oktober til og med 15. mai.

Overtredelse av dett e forbud medfører straff eansvar.

Forskrift en trer i kraft  fr a kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend, samtidig oppheves forskrift  om 
samme av 16. september 1963.

Evaluering av administrativ organisasjonsmodell

Kommunestyret har bestemt at kommunen skal evaluere og gjennomgå sin admi-
nistrative organisasjonsmodell i løpet av 2009. Det er ikke lagt andre formelle po-
litiske føringer for evalueringen enn signaler fra formannskapet om at evaluerings-
arbeidet ikke bør bli for omfatt ende og at det så langt som mulig bør gjennomføres 
med egne ressurser. Rådmannen fi kk i oppdrag å oppnevne representanter til pro-
sjektgruppe og fastsett er mandat og øvrige rammer for arbeidet. 

Prosjektgruppa består av
Pett er Hermansen, leder• 
Aud Karen Leet• 
Jan Inge Grøndalen• 
Reidun Joten• 
Aud Irene Strandvik• 
Siv Nytrøen Reiten, sekretær• 

 
Prosjektgruppa er bedt om å fremme begrunnede forslag til administrativ struktur 
og tilpasning av dagens modell innen 31. mai 2009. 

Oppretter stilling som helse- 

og omsorgsjef

Kommunestyret i Tynset har opprett et en ny 
stilling som helse- og omsorgssjef. Ønsket til-
tredelse er 1. august 2009. 

Til stillingen er lagt lederoppgaver over-
for dagens tjenesteområder ”helsetjenesten”, 
”hjemmebasert omsorg”, ”bo- og behandlings-
tjenesten” og ”tjenesten for funksjonshemme-
de”. Samlet sysselsett er disse tjenestene nær 
170 årsverk.

Stillingens arbeidsområde vil omfatt e plan- 
og utviklingsoppgaver, herunder fag-, kvali-
tets- og kompetanseutvikling, internkontroll 
og styringssystemer. Stillingsinnehaver skal 
bidra til helhetstenkning, koordinering og 
tverrfaglig ressursutnytt ing innen og på tvers 
av de aktuelle tjenesteområdene. På grunn av 
pågående evaluering av administrative organi-
sering, er ikke stillingens innhold og myndig-
het fullt ut fastsatt .

Stillingen er tiltenkt en viktig rolle i utvik-
lingen av helse- og omsorgstjenestene i Tynset 
kommune

Foto: Ingrid Eide
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Faktaboks

Spesielle hensyn som skal ivaretas i kommunal planlegging 
ett er plan og bygningsloven:

Universell planlegging• 
Barn og unges interesser • 

Gjeldende plan- og bygningslov er fra 1985 og har et langt 
bredere formål enn å regulere kun de fysiske omgivelsene. 

Hovedformålet med loven kan oppsummeres med følgen-
de stikkord:

Samordning. • 
Kommunene skal drive en løpende planlegging med 
sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, 
estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder, 
samt at det skal samordnes på tvers av forvaltningsni-
våer (stat – kommune).
Utbygging – vern. • 
Loven skal gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av 
ressurser og om utbygging.
Samfunnet – enkeltindividet. • 
Loven skal sikre at arealbruk blir til størst mulig gavn 
for den enkelte og for samfunnet. 

Tekst: Petter Hermansen

Universell utforming, eller ”tilgjengelighet for alle” er et hensyn som skal 
ivaretas i alle sektorer og ett er en rekke lovverk, men den planlegging som 
foregår ett er plan- og bygningsloven er et svært viktig og sentralt verktøy 
for å oppnå målet om en god og universell utforming av våre omgivelser. 

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som 
er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal 
kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle 
tilpasninger og hjelpemidler (defi nisjon fra regjeringens handlingsplan 
for universell utforming, 2004).

Universell utforming et sentralt tema i kommunens løpende behand-
ling av bygge- og plansaker, men også når kommunen planlegger egne bygg 
og anlegg. Et seminar om universell utforming i regi av Tynset kommune 
planlegges i løpet av 2009. Dett e ett er initiativ fra rådet for likestilling for 
funksjonshemmede. Kommunens enhet for plan, byggesak og geodata er 
medarrangør. Spesielle målgrupper for et slikt seminar er personer med 
byggfaglig kompetanse i privat og off entlig sektor, politikere og entrepre-
nørfi rmaer, men seminaret vil selvfølgelig være åpent for alle interesserte.  

Tilrettelegging snudd på hodet

Tenkningen bak universell utforming er i det lengste å unngå en spesiell 
tilrett elegging for særlige grupper av befolkningen, for eksempel de med 
nedsatt  funksjonsevne (syn, hørsel, bevegelse, etc). Dett e skal være siste 
utvei, fordi slik tilrett elegging blant annet kan føre til uønsket stigmatise-
ring. Universell utforming innebærer imidlertid at den tradisjonelle tilret-
teleggingstenkningen er ”snudd på hodet”. Det som er god utforming for 
grupper med nedsatt  funksjonsevne, har vist seg også å være bra for alle. 
Både når det gjelder funksjon, form og estetikk. Det er disse gode, univer-
selle løsningene en først og fremst skal forsøke å fi nne fram til.  

Styrket i ny lov

Hensynet til universell utforming er i ferd med å bli bedre forankret og 
nedfelt i plan- og bygningslovgivningen. I dagens plan- og bygningslov er 
universell utforming ennå et relativt lite synlig tema, men den tekniske 
forskrift en som følger loven (TEK) har bestemmelser og krav til univer-
sell utforming som man må rett e seg ett er når man eksempelvis planlegger 
et nytt  bygg. Hensynet til universell utforming er styrket i en ny plan- og 
bygningslov som vil tre i kraft  fra 1.juli 2009. Det er også utarbeidet et 
utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming, som ennå 
ikke er vedtatt .

Universell uforming er også produktutvikling og design! 
Toro Rett  i koppen ereksempel på en emballasje som fun-
gerer godt både visuelt og betjeningsmessig. 

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et begrep og et hensyn 
som har kommet sterkt inn i kommunal planleg-
ging som resultat av nasjonal politikk utformet fra 
slutt en av 1990-tallet. Men hva betyr det?
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HELT NY I TYNSET ELLER FLYTTET TILBAKE?
Invitasjon til tilfl yttertreff 

Frivilligsentralen, Tynset kommune og ”Flytt hit-prosjektet” inviterer nye 
tynsetinger og nysgjerrige etablerte innbyggere til et åpent arrangement der 
hensikten er å gi og få informasjon om Tynset og bli kjent.

Tid: Torsdag 19. mars kl 18:00
Sted: Alfarheimgt 26

Program: 
• Enkel bevertning og sosialt samvær
• Informasjon og muligheter for ulike fritidsaktiviteter
• Spørsmål

Det fi nt om vi får beskjed på forhånd om deltakelse og antall fra husstanden. 
Meldes til Frivillighetssentralen ved Gudrun Bakken, telefon 62 48 11 01.

Velkommen!

Frivilligssentralen skal være en 

møteplass for alle

Den som har tips og ideer, må komme med dem, for veien 
vår blir til mens vi går.

Lyst til å være frivillig???

Snekkerboden vår er snart ferdig, og den er åpen for alle. 
Har du utstyr eller redskap du vil gi bort eller låne bort, er 
vi takknemlige for det.
 
Tanker og tips tas imot på med takk!
Tynset Frivilligsentral
Telefon  62 48 11 01
 
Gudrun Bakken

Tekst: Petter Hermansen

Foto: Privat

Den kanskje viktigste, konkrete utfordringen for Tynset nå, er å sikre at barn- og unges interesser 
blir tilstrekkelig ivaretatt  ved detaljplanlegging og opparbeidelse av en rekke nye boligområder i 
tilknytning til Tynset tett sted. 

I formålsparagrafen til plan- og bygningsloven er følgende bestemmelse nedfelt:
”Ved planlegging ett er loven her skal det spesielt legges til rett e for å sikre barn gode oppvekstvilkår.” 

For spesielt viktige områder, temaer eller hensyn, har staten med hjemmel i plan- og bygningsloven anledning til å vedta såkalte rikspolitiske 
retningslinjer. Dett e er gjort kun i en håndfull tilfeller. I 1995 ble det imidlertid fastsatt  egen ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen”. Dett e illustrerer hvor viktig hensynet til barn og unge er i kommunenes planlegging.

Kommunene er også ett er plan- og bygningsloven pålagt å oppnevne en fast person som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser. 
Barnetalspersonen har møte- og talerett  i formannskapet når det behandles saker ett er plan- og bygningsloven. I Tynset kommune er det formann-
skapet som er tillagt rollen som fast utvalg for plansaker. 

Sikre lekeplasser og veier

Som resultat av en nylig vedtatt  kommunedelplan for Tynset tett sted, en prosess som har gått  over fl ere år, er nå en rekke nye områder avklart 
for boligutbygging. Nesten samtlige av disse boligområdene er nå under detaljplanlegging og utvikling. 

I denne fasen er det svært viktig at man sett er av leke- og uteoppholdsarealer som er tilstrekkelig store, og som har en funksjonell og god belig-
genhet. 

Videre er det viktig at man opparbeider en infrastruktur med gangveier og stier, samt at det generelt legges opp til sikre trafi kkløsninger.

Kommune med

egen barnetalsperson
Stein Kaasin, konsulent ved enhet for kultur, er utnevnt som ny 
barnetalsperson i Tynset kommune. 
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Noen kilometer nord for skolen har ekteparet 
Jon Erling Arntzen og Mona Malvik fra Trond-
heim startet oppussing på Sæter gård. For kort 
tid siden fi kk de erverv på den tidligere fors-
kningsstasjonen til Bioforsk. 

For Arntzen og Malvik som nå er på fl ytt efot til bygda er bygging 
av fl erbrukshallen gode nyheter og  god timing. Ekteparet har mange 
planer for hvordan fylle gården med aktiviteter utover saueholdet.  
Administrasjonsbygget kan med utbedringer romme 15- 20 personer. 
Dett e kan brukes i reiselivssammenheng, men Mona, som både er reise-
livsutdannet og har nære kontakter inn i håndballmiljøet i Trondheim, 
ønsker også å kunne tilby muligheter for treningssamlinger på Kvikne. 
Både inne og ute. –Håndballkretsen i Sør-Trøndelag har allerede spurt 
om å få komme, forteller Mona. Hun har sjøl barn som er håndballspil-
lere i Trondheim. 

 –Trondheimslag drar til Meråker på samlinger. Da kan de også dra 
til Kvikne. Det er bare 13 mil hit fra Trondheim. Da er en treningshall 
nødvendig. 

–Vårt håp er at hallen vil få en hel banelengde, sier Malvik og Arnt-
zen som eksempel vis ser for seg et helgsamlinger med treninger fredag 
og lørdag. Det kan forgå på Kvikne. Samlingens kamper på søndager 
kan foregå både på Oppdal og Tynset som ligger i rimelig kjøreavstand 
Kvikne. 

–Vi ser mange muligheter her, helt klart, understreker ekteparet. 

Styringsgruppa med leder Jan Inge Grøndalen i spissen, er i gang med 
å vurdere idéskisser av anlegget utarbeidet av arkitektfi rmaet Andersen 
+Fremming AS. 

Kjetil Frengstad er Kvikne Idrett slages representant i styringsgrup-
pa. Han er glad for at politikerne nå satser på Kvikne både gjennom 
utbyggingsplanene og småsamfunnsprosjektet. 

–Det er på høy tid, og dett e vil gjøre Kvikne att raktiv som bygd, 
mener han.

Nå skal det bygges!

Tekst og foto: Ingrid Eide

Vil tilby treningssamlinger på Kvikne

Turen er kommet til Kvikne når det gjelder opp-
gradering av skole og barnehage, samt ny fl er-
brukshall! Byggingen starter til våren. 

Økende elevtall

Skolen på Kvikne ble bygget i 1968 for 90 elever i helt annen skolehver-
dag. Den ble utvidet på slutt en av 1970 tallet. De nye planene for utbyg-
ging og fl erbrukshall har en kostnadsramme på cirka 30 millioner kro-
ner. Av dett e utgjør tippemidler 5 millioner kroner og dugnad stipulert 
til en million kroner. 

Det vil bli et påbygg på barnehagen og et påbygg på skolen. Skole-
arealet vil øke ved å utnytt e eksisterende arealene på en smartere måte. 
(Hallen og påbyggene er farget blå på skissen).

Barnetallet på Kvikne har de siste fem seks åra hatt  en oppgang de 
færreste andre bygder i regionen kan måle seg med. Fra et elevtall på 
knapt femti for fem år siden er det nå over 70 elever ved skolen.

Barnehagen hadde alltid ledig kapasitet. Nå er det her utbyggingen 
trengs mest. 

– Det er fullt og nesten mer enn det. Tendensen her er at fl ere ønsker 
fulltidsplasser, forklarer Frengstad. 

Oversikt over utbyggingsprosjekt

i Tynset kommune

Tynset kommunestyre har i sin handlingsplane vedtatt  følgende utbygginger: 

Kvikne skole, tilbygg, oppgradering av skole og barnehage, samt bygging av fl erbrukshall             • 
Tynset barnehage, tilbygg ved Haverslia barnehage eller samarbeide med• 
Tynset Idrett sforening om utbygging på Nytrømoen  • 
Litun senter, utbygging/renovering  • 
Omsorgsboliger på Tjønnmosenteret, 10 nye. • 
Ombygging av kjøkken på AD-avdelingen på Tjønnmosenteret        • 
Furumoen, ombygging av kjøkkenet  • 
Ferdigstillelse av vei på Nytrøen industriområde  • 
Utvidelse av vannbehandlingsfi lter og utvidelse av bygget for vannbehandlingen på Savalen • 
vannverk 
Legge vannledning fra brønn til behandlingsanlegget på Savalen  • 
Legge vann- og avløpsledninger fra området ved Maskinforretningen og ned til Nytrøa in-• 
dustriområde
Bygge gangkulvert under jernbanen mellom Parkveien – Meierigata  • 
Bygge nytt  renseanlegg    • 
Ferdigstille renoveringen av 2. og 3. etasje i rådhuset  • 
Etablere brannalarmanlegg i rådhuset • 

  

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

– Tynset kommunes prioriteringer 

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING

Regjeringens tiltakspakke ga Tynset kommune kr 3,614 mill til ekstraordinært vedlikehold 
og rehabilitering. Kommunestyret vedtok følgende bruk av de ekstra ordinære midlene på kr 
3,614 mill. kommunen er tildelt i tilskudd til vedlikehold og rehabilitering:

Enan, oppussing av bad, fellesrom og kjøkken kr 400 000• 
Furumoen, utskift ing gulvbelegg bad og oppholdsrom m.v. kr 600 000• 
U-skolen, utskift ing av vinduer og lyddemping av rom kr 80 000• 
Drift ssentralen, utskift ing vindu, porter, ett erisolering av tak kr 300 000• 
Boliger, oppussing  avbad og kjøkken kr 300 000• 
Rådhuset, tett ing av lekkasje fra tak i inngangsparti i 2. etasje kr 500 000• 
Kulturhuset/musikkskolen, utskift ing av senegulv og • 
opprusting av musikkskolen kr 500 000 • 
Maling av kommunale bygg kr 300 000• 
Opprusting av veier kr 1 060 000• 

Kirkelig fellesråd tilføres kr 75 000 til faglig assistanse og arbeidsledelse for skift e av• 
utvendig panel på Brydalen kirke.
Rådmannen gis myndighet til å gjøre mindre omprioriteringer mellom de prioriterte om-• 
rådene. 
Kirkelig fellesråd tilføres kr 75 000 til faglig assistanse og arbeidsledelse for skift e av • 
utvendig panel på Brydalen kirke.
Rådmannen gis myndighet til å gjøre mindre omprioriteringer mellom de prioriterte om-• 
rådene. 

Kvikne skole - Flerbrukshall
Foreløpig utkast til fl erbrukshall og utbygging av 
skole/barnehage. Nybygg er markert i blått .

Tegning: 
Andersen+Fremming AS, sivilarkitekter MNAL

Spinningfeber

Treningsforholdene i den gamle gymsalen er i følge Frengstad skrøpe-
lige. Men det nye spinningtilbudet har fått  folk opp av godstolen og ut 
på trening. Gjennom uka har 50 personer i snitt  trent spinning. 

– Når vi klarer det med treningslokaler så skrøpelige som dett e vil 
fl ere komme når hallen står ferdig, tror Frengstad. Ikke minst forventes 
den oppsving innen ballidrett en i bygda. I fj or reiste man med lag i snitt  
2 ganger i uka til Tynset for å trene.

Det betyr mye at man holder treningen i bygda. Riksvei 3 en utrive-
lig vei å reise med bilen full av barn fl ere ganger i uka, synes Frengstad.

Han er også opptatt  av at med ny hallen og andre treningsfaciliteter 
blir Kvikne att raktiv i treningssammenheng også utenfor regionen. Vi 
ligger i gunstig avstand fra Trondheim. I tillegg tiltreningshall for blant 
annet håndball som er mangelvare der, vil vi få basseng, skiskytt eran-
legg og skiløyper i en radius på 700 meter.



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:      postmott ak@tynset.kommune.no

Turistinformasjon 
Telefon:  62 48 52 18

Tekniske tjenester
Ved akutt e feil på kommunale vei-, vann- og avløpsanlegg 
utenom kontortid meldes dett e til Midt-Hedmark Brann- og 
Redningsvesen på telefon 62 43 32 20.

Tynset legekontor
Telefon:  62 48 51 60
Telefontid:  
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

Krisesenteret for Nord-Østerdal
Telefon:  62 48 07 32

PP-tjenesten
Telefon:  62 48 50 00

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 65
Internett : www.tylldalen.no/skole

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

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

Kulturkaféen
i Tynset Kulturhus

Kafévert Roger Berntsen med stab
ønsker deg velkommen!

Vi tilbyr hjemmebakte rundstykker og kaker

Salater og suppe

Lunsj hver dag kl. 11:00 - 13:30

(unntatt lør/søn)

Åpningstider

Mandag - fredag:  Kl. 09:00 - 16:00

Lørdag: Kl. 10:00 - 14:00

Søndag: 1 time før forestilling

Telefon: 62 48 33 33   Telefaks: 62 48 33 30

Epost: post@meskano.no   Web: www.meskano.no
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Din lokale kiropraktor

Iver Løchen
Autorisert medlem av Norsk Kiropraktorforening

Behandling av muskel- og skjelettlidelser

Belastningslidelser  -  Akutte tilstander  -  Idrettsskader

Vi utfører trykkbølgebehandling

Vi holder til i 2. etasje i Trontorget

911 10 801
For informasjon, timebestilling og akutthjelp
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