
Pressemelding 17. april 

Det er viktig å ha en positiv innstilling i disse dager og det er faktisk mye gledelig som skjer i Norge 

nå. Smittetallene synker fortsatt og vi får lov til å gjenoppta noe aktivitet, og vi ser at flere butikker 

og serveringssteder gjenåpner. Dette er tross alt noe å glede seg over, selv om vi fortsatt ikke kan 

gjøre som vi vil på fritiden. 

Gjenåpning av barnehager mandag                                                                                                                  

På mandag gjenåpnes barnehagene. Vi er i denne anledningen optimistiske og klare for å ta imot 

barna på en måte som vi håper foreldrene føler trygghet ved. Vi har forberedt oppstarten i tråd med 

nasjonal veileder, slik at barna vil forholde seg i mindre grupperinger og det legges stor vekt på 

hygiene og renhold, samt at syke barn og ansatte må holde seg hjemme. Vi er heldige som har store 

gode arealer som kan benyttes både inne og ute, slik at vi kan få til dette uten at det får store 

konsekvenser med tanke på åpningstider etc. 

 Endringene/konsekvensene som vil merkes for foreldrene er: 

•  Noe kortere åpningstid 

•  Ingen matlaging eller matservering i barnehagene; Dvs at alle må ha med matpakke hver dag 

• Barna vil bli gruppert noe annerledes enn til vanlig 

• Ekstra fokus på hygiene 

 

Alt dette vil dere få god informasjon om fra barnehagen dere tilhører. 

 

Opphevelse av hytteforbud/fritidsreiser 

Den 20. april oppheves hytteforbudet. Samtidig har helseministeren vært klar i sin tale og oppfordrer 

om at ingen skal gjennomføre fritidsreiser ut av egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Det betyr at vi nå 

kan reise på hytta innad i Fjellregionen, men ikke ut av regionen. Og hvis man trosser dette forbudet 

er oppfordringen fortsatt at man bør sette seg selv i 14 dagers karantene, når man kommer tilbake. 

Dette for å ta hensyn til resten av befolkningen som respekterer anbefalingene og spesielt de som 

tilhører risikogrupper.  

 

17. mai 

17. mai nærmer seg, og det er med tungt hjerte at jeg nå annonserer at det ikke vil bli folketog, eller 

større 17. mai arrangementer inne i haller og samfunnshus i Tynset kommune i år. Men vi oppfordrer 

17. mai komiteene og andre til at det tenkes kreativt, slik at det blir ulike markeringer og morsomme 

påfunn rundt omkring i kommunen.  

 

Kommunen oppfordrer og vil bidra til at det blir pyntet rundt omkring. Kanskje ønsker noen å rigge 

for noe mer uteservering/take away hvis været tillater det? Vi leker også med tanken og sender en 

oppfordring om at festpyntede innbyggere en eller annen gang i løpet av dagen tar seg en spasertur 

over Tynset brua, ned til Neby, og over den nye Neby- brua. Kanskje det kan legges til rette for noen 

opplevelser eller morsomheter langs denne løypa?  

 

Dette er altså ikke en endelig plan, for vi vet fortsatt ikke helt hva som er fornuftig å gjøre/ikke gjøre 

en måned frem i tid, men det vi vet er at dagen blir annerledes fordi det ikke blir folketog og åpne 

haller og samfunnshus. Men vi håper og oppfordrer til at det planlegges for en alternativ festdag 

rundt omkring i kommunen. Det er viktig å bryte opp hverdagen litt, hygge seg litt ekstra, ha noen 

gode opplevelser og noe å glede seg til.  

 



Jeg håper derfor at vi sammen får til en annerledes og hyggelig 17. mai feiring samtidig som vi holder 

oss innenfor de nasjonale smittevernrådene. 

 

Og ønsker du å legge til rette for noe for hygge, moro eller spesielle stunt på 17. mai, men er usikker 

på om det kan tillates med tanke på smittefare, så ta en telefon til vår kommuneoverlege, så vil du få 

gode råd og klare svar! 

 

App’n Smittestopp 

Til slutt vil jeg minne om at det er nå lansert en app for smittesporing som myndighetene har et 

sterkt ønske om at flest mulig installerer på sin mobiltelefon. Man vil da få SMS hvis man har vært i 

nærheten av noen med Covid-19 smitte, slik at man videre kan ta forholdsregler knyttet til dette. For 

at dette skal fungere er man selvfølgelig avhengig av at flest mulig personer laster ned app’n. Så min 

oppfordring er: Bli med i dugnaden og last den ned du også☺. 

 

 Mvh ordfører Merete Myhre Moen 


