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Den engasjerte somalieren, som til daglig er å fi nne som kulturarbeider ved Tolga skole, gjorde 
et kjempevalg for Tynset SV. Han var også den eneste  innvandrer med kumulert plass i fylkes-
tinget. 

– Det er dessverre få innvandrere som engasjerer seg. Det er viktig at vi innvandrer gjør 
det og jeg ønsker nå å vise at nytt er, sier Mahdi som er opptatt  av handling, ikke store ord og 
begreper. Som kommunestyremedlem er det mange saksområder han ønsker å sett e søkelys 
på. Opprett elsen av et internasjonalt råd har lenge vært en hjertesak. Like før valget ble han ut-
nevnt til leder for internasjonalt råd som nylig ble stift et på Tynset. Mahdi mener det er viktig 
at et slikt råd opprett es i alle kommuner i Nord-Østerdal. 

– Dett e skal være en arena hvor kunnskap, forståelse og sterke allianser skal bygges mel-
lom aktører som kommune, NAV, næringsliv, lag, foreninger og personer fra ulike nasjoner. 
Mahdih presiserer at dett e ikke skal være et byråkratisk råd, men et organ som skal stimulere til 
samarbeid og være synlig i lokalmiljøet. Ett er hvert blir det viktig at dett e løft es opp og koordi-
neres som et internasjonalt råd for hele regionen, mener Hassan. 

Feilslått politikk
Han vil som kommunestyremedlem også sett e lupen på dagens integreringspolitikk. Ett er 12 
år i Norge er ikke Mahdi redd for å fastslå at den norske integreringspolitikken er feilslått . 

– Velferdsystemet virker nesten mot sin hensikt. Man kan ikke bare peke på sosialkontoret 
og si ” vær så god”. Det må stilles krav til de som kommer hit, men man må også ha noe å tilby. 
Folk trenger veiledning. Mange blir skremt av det norske systemet. Kommunen må informere 
om rett igheter og  tilrett elegge for språkundervisning som er det aller viktigste, mener Mahdi. 
Han legger vekt på barnehager og den organiserte idrett en som for svært viktige arenaer for et 
vellykket integreringsarbeid. 

– De som kommer hit må få tid til å skjønne at barnehageplassen er ment som en god 
løsning for å senke språkbarrieren. Det kan tas som en krenkelse at det bare kommer et brev i 
posten hvor du får beskjed om at du har fått  barnehageplass. For mange kan det være skum-
melt å overlate  barna til fremmede. La foreldrene være sammen med barna i barnehagen noen 
dager. Her får de god informasjon gjennom deltagelse. Informasjon gir trygghet. Det gjør også 
språkbeherskelse. Et fl erkulturelt Norge gjelder bare i politikernes festt aler så lenge innvan-
drere topper arbeidsledighetsstatistikken. Språk er en barriere og et hinder for engasjement, 
fastslår Mahdi Hassan. Å endre denne dystre ledighetsstatistikken handler om å ta folk på 
alvor. At vi ikke umyndiggjør mennesker. Det er viktig å legge opp til at folks skal kunne stole 
på egne valg. At fremmedspråklige sjøl forstår hvor nytt ig det er at barn sendes i barnehage og 
at voksne jobber. Man trenger ikke bare tak over hodet, man trenger veiledning. Med veiled-
ning, informasjon og krav til den enkelte kan denne trenden snus, mener Mahdi.

Internasjonalt råd er viktig
Mahdih trekker også fram den kommende frivillighetssentralen på Tynset som en fl erkulturell 
samarbeidspartner.  Matombringing, leksehjelp, trilling på sykehjemmet – dett e er god språk-
trening og fl ere av mange måter det gå an å samarbeide med frivillighetssentralen på, under-
streker Mahdih som også trekker fram lokalradioen som en viktig samarbeidsarena. 
Samarbeid er også nøkkelen til utvikling i og av Fjellregionen, understreker  han. Fra sin plass i 
kommunestyret vil han nå jobbe for å etablere en fl erkulturell festival i Nord-Østerdal. Denne 
festivalen skal  sett e regionen på kartet ved å  trekke internasjonale og nasjonale kapasiteter og 
kjendisartister hit, sier Mahdi. Han mener det er viktig at regionen får andre arenaer å markere 
seg på enn Flytt -Hit kampanjen. Denne kampanjen må ha et helt annet perspektiv,  vi må også 
se andre muligheter, vi må se verden utenfor. Vi må ikke stoppe ved Oslo Plaza, men markeds-
føre oss ved å reise Europa rundt. 

Mahdi ble historisk på Tynset
Mahdi Hassan fra Somalia ble det første 

medlem i Tynset kommunestyre med 

afrikansk bakgrunn.

Tekst og foto : Ingrid Eide
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Magasinet vil inneholde mye mer informasjon 
om oss selv, hvem vi er og hva vi driver med 
enn det tidligere infobladet som mest var for-
beholdt kommunestyresaker til det månedlige 
kommunestyremøtet. 

”Vi i kommunen” gjør vårt beste hver dag 
for å ha best mulig eldreomsorg, gode skoler å 
gå til for barna våre, en moderne og oppdatert 
helsetjeneste. Med andre ord, vi ønsker å gi et 
godt tilbud til tynsetinger i alle aldre og i alle 
faser av livet.

Vi i Tynset er helt i startfasen med å tenke 
helhetlige klima- og energiplaner. Vi opptatt  
av klimaendringer – og tenker global oppvar-
ming om alle værfenomener. Det er bra at vi 
alle er blitt  bevisste, men det hjelper lite hvis 
vi ikke går til handling.  Og dessverre så viser 
det seg at klimaarbeidet i norske kommuner 
har nærmest stått  stille de siste årene. Vi savner 
kompetanse, ressurser og statlige rammevilkår. 

Handlingsplaner anses å være det beste 
verktøy i dett e arbeidet og bare 50 kommuner 
har en slik. Vi må få alle til å tenke miljø hver 
eneste dag!

Rådmannens side

I Tynset kommune har vi vært vant med å 
ha god og stabil arbeidskraft . Denne situa-
sjonen er i ferd med å endre seg også for oss. 
Akkurat nå er det ingeniørene det er knapphet 
på. Vi har fl ere byggeprosjekter på gang, og vi 
strever for å få tak i riktig kompetanse til en 
akseptabel pris. 

I årene fremover kan konkurransen om 
arbeidskraft en, også her i Tynset, komme til å 
gå utover vitale samfunnsområder som utdan-
ning, pleie- og omsorg, energi og miljø. Vi må 
legge både nytenkning og kreativitet i jobben 
med å utvikle oss som en att raktiv arbeidsgiver 
som kan konkurrere med de private. 

For å få til dett e, tror jeg et viktig virkemid-
del er større grad av omstilling og utvikling. Vi 
må ta i bruk alle våre kunnskaper og erfaringer 
for å få det til. Vi må bryte med vante tanke-
baner – det kan være slitsomt, men nødvendig 
for å få til et felles løft  mot felles mål om å være 
en att raktiv arbeidsgiver.

I de siste ukene har organisasjonen vært 
preget av valget. Kommunestyret med ordfører 
i spissen er øverste arbeidsgiver for oss som er 

ansatt  her, og det er kommunestyret som sett er 
den overordnede retningen for hvor Tynset 
kommune skal gå de neste 4 årene. 

Denne høsten i er ikke bare preget av valg – 
høst er også tid for jakt. Mange av innbyggerne 
har begitt  seg ut i skog og mark på jakt ett er 
ryper, reinsdyr og elg.  Denne hobbyen har så 
dype røtt er og lange tradisjoner, at mye annet 
”står litt  stille” disse ukene. Dett e er en del av 
sjarmen med å leve i fj ellbygden syns jeg, så ”vi 
står over” med alle jakthistoriene vi som ikke 
er så ihuga jegere.

Så håper jeg at det nye infobladet faller i 
smak. Men Rom ble ikke bygget på en dag, så 
vi tar mer enn gjerne imot tilbakemeldinger på 
godt og vondt for å gjøre bladet enda bedre. 

God høst til alle sammen.

Hilsen
Siri Granum   
Rådmann 

Jeg håper magasinet du nå holder i hånden vil bringe innbyggerne i 

Tynset nærmere organisasjonen Tynset kommune.

Foto : Ingrid Eide
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Navnekonkurranse: 
Hva skal nykomlingen hete?

Tynset kommune inviterer til navnekonkurranse! 

Informasjonsmagasinet du nå holder i hånden skal ha et navn. 
Gode forslag sendes til redaksjonskomitéen på 
postmott ak@tynset.kommune.no eller innleveres til servicetorget. 
Innleveringsfristen er 10. november. 

Beste forslag blir premiert med en elg i glass på stett  laget av 
Torild Dahle, DeModa AS, Steinkjer.

Neste nummer av magasinet – med vinnernavnet selvsagt 
– kommer i første halvdel av desember.

Politiske møter 
04.10.2007  09:00 :  Formannskapsmøte 

18.10.2007  09:00 :  Formannskapsmøte 

23.10.2007  17:00 :  Avslutt ende og  
     konstituerende
     kommunestyremøte 

30.10.2007  09:00 :  Budsjett konferanse 

01.11.2007  09:00 :  Formannskapsmøte 

15.11.2007  09:00 :  Formannskapsmøte

27.11.2007  18:00 :  Kommunestyremøte

29.11.2007  09:00 :  Formannskapsmøte
     Budsjett møte

13.12.2007  09:00 :  Politikerdag

Leserhjørnet 
Vi ønsker en god dialog med alle våre 
innbyggere. Fra og med neste nummer vil 
ha et leserhjørne i dett e magasinet hvor 
det kan rett es ros, ris og spørsmål til kom-
munen. 

Dett e må vi ha i hende innen fredag 23. 
november, og være merket ”Leserhjørnet.” 

Send e-post til postmott ak@tynset.
kommune.no eller brev til Tynset Kom-
mune, Servicetorget, 2500 Tynset.

Annonsering i informasjonsmagasinet
Vi åpner for at et aktivt organisasjons- og næringsliv kan annonsere i våre 
spalter. Ta kontakt med annonseansvarlig Eireway Ltd v/Th orbjørn Liell for 
ytt erligere informasjon og bistand ved utforming av annonsemateriell.

Annonsepriser

Størrelse Pris eks. mva. Pris inkl. mva.
1/1-side 3.400,00 4.250,00
1/2-side 1.800,00 2.250,00
1/4-side 950,00 1.187,50
1/8-side 500,00 625,00

Det gis 25% rabatt  på 2-3 innrykk og 35% rabatt  på 4 innrykk.
Pris på andre formater og størrelser gis på forespørsel.

Frist for innlevering av annonser til nr 2/2007 er 23. november.

Kontaktinformasjon annonsesalg

Ansvarlig Th orbjørn Liell
Telefon 952 07 555 / 62 49 45 12
Epost annonse@eireway.com



variasjoner i repertoaret, og kanskje få et mer 
urbant sentrum! Her må vi høre på publikum. 
Vi må ut å prate med folk, hva ønsker de av et 
sentrum, hva ønsker eller savner ungdommen 
som bruker sentrum. 

For å få dett e til vil hun ha et mer tverrfag-
lig samarbeid i kommunen, og med organisa-
sjoner og lag utenfor kommunehuset. 

– Det blir et mer spennende samarbeid 
med de som ikke tenker likt en sjøl, mener den 
nye kultursjefen. 
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BILLETTSALG
Gjeldende fram til 1. januar 2008:

Tlf. 62 48 52 03

Salgstidene for billett salget (salg og reserve-
ring) er for tiden:
 
Onsdager  kl 17.00 – 20.00
Torsdager kl 17.00 – 20.00
Søndager  kl 17.00 – 20.00

Når det er forestilling på andre dager, er bil-
lett salget åpent 1 time før forestilling.

NYTT: Billetter på nett!
Det er nå også mulig å kjøpe billett er via 
internett . Gå til Tynset kommunes hjem-
meside på www.tynset.kommune.no og klikk 
under logoen for Tynset kulturhus (i venstre 
kolonne) ”Kjøp billett er her” og få opp liste 
over forestillinger og handlekurv.

Du får da muligheten for å skrive ut billett  
hjemme på din skriver. Dett e arket tas med 
og vises fram for strekkodelesing i døra inn 
til salen.

Hjertager med hjertelag for barn og unge
Beate Hjertager begynner å bli litt varm i kultursjef-

stolen som hun overtok etter Jon Ole Hokstad i juni.  

Hun har et engasjement spesielt for barn og unge.

- Hvorfor Tynset kommune trenger meg?  
Fordi jeg har en bred bakgrunn. Jeg har jobbet 
i ulike kulturskoler, vært kulturkonsulent – 
med spesielt ansvar for barn og unge, og for 
kulturtilbud tilpasset funksjonshemmede – jeg 
har museumserfaring, og har vært prosjekt-
leder for leselystprosjekt i samarbeid med 
bibliotek. 

Det å være frilanser har også gitt  erfaringer 
som jeg ser at jeg har nytt e av i jobben.  Jeg 
har utdanning bl.a innen fi lm og teater. Det 
at jeg har fl ytt et litt  på meg gjør at jeg har sett  
hvordan ulike tilbud er organisert andre steder, 
og det har gitt  meg ideer og erfaringer som jeg 
kan bruke i jobben på Tynset. 

En ting vil Hjertager presisere; hun vil ikke 
bli en byråkrat man bare treff er bak skrivebor-
det i Rådhuset. Hun vil være der ting skjer, og 
sjøl ta del i kommunens kulturliv. 

Grunnmur i kulturskolen

På spørsmål om hva hun først og fremst vil ta 
tak i som ny kultursjef, kommer det trillende 
en lang rekke tiltak som kan oppsummeres i en 
hovedkategori; sterkere satsing på kulturtilbud  
for barn og ungdom. 

– Jeg ser på kulturskolen som en grunn-
mur i tilbudet til barn og unge. Sammen med 
Den kulturelle skolesekken, kan kulturskolen 
gi barn og unge gode arenaer for utfoldelse 
og opplevelse. Det må ligge større ressurser i 
bunn for å kunne videreutvikle og øke bred-
den i tilbud i kulturskolen. Vi må også kunne 
gi tilbudene i tidligere klassetrinn, mener 
kultursjefen. 

Lite midler

– Og politikerne øker kulturbudsjett ene villig 
vekk? 

– Jeg er overrasket over hvor lite midler 
det har vært til kulturskolen, og hvor lite frie 
midler det har vært til lag og organisasjoner. 
Da jeg begynte, tok jeg det også for gitt  at det 
fantes en egen tekniker knytt tet til kulturhu-
set. I stedet fungerer kulturhuslederen som Tekst og foto : Ingrid Eide

Fakta om Kultursjefen

Alder:  41
Gift med:  Audun Hjertager
Tre barn i alder: 6, 8 og 10 

Flyttet fra Bergen til småbruk i 
Tylldalen i juni i år.

Visjon
Kulturlivet i Tynset kommune skal 
være preget av raushet og mang-
fold, slik at alle kan trives og utfolde 
seg med sine evner og interesser. De 
som vokser opp her skal gis gode 
opplevelser som gjør at de som vok-

sne ønsker å komme tilbake hit.

vaktmester.  Jeg ønsker meg også en ungdoms-
pott  for ungdom med lyst og initiativ til å sett e 
prosjekter ut i livet. Ungdommens initiativ 
skal ikke drepes i den byråkratiske saksgangen, 
presiserer Hjertager, som vil ha med ungdom 
til å se på hvordan Rambu kan utvikles. Det er 
de som er brukere av huset.  

Nå har det kommet forslag fra politikerne 
om å opprett e et kulturfond, og det vil være et 
godt virkemiddel i forhold til å støtt e opp om 
alle gode kulturinitiativ i kommunen.

– Politikerne i Tynset har bestemt at det stør-
ste fr amtidige satsingsområdet er kultur. Hvordan 
skal det skje?

– Jeg ser at medarbeiderne mine i kultur-
tjenesten lenge har vært veldig gode på å få 
mye ut av små midler. Det er fl ott , men skal 
vi bli best på kultur, må det også være vilje til 
å bevilge mer til kultur. I dag har vi dårligere 
budsjett er enn nabokommunene. 

Samtidig ønsker jeg å fi nne nisjer som vi 
kan markere oss på. Et rikt kulturliv vil gjøre 
Tynset att raktiv som tilfl ytt ingskommune, 
også for kunstnere og kulturarbeidere av ulike 
slag. Det vil også tiltrekke seg turister, og være 
positivt for de som allerede bor her i kom-
munen.
 

Tverrfaglig samarbeid

– Hva er Tynsets styrke  som kulturkommune 
slik du ser det nå?

Mangfoldet!! Det bor mange nasjonaliteter 
her og i det ligger mange muligheter. Her er 
det mye frivillighetsarbeid, lag og organisa-
sjoner. Folk har spenstige ideer, engasjement 
og det er lov å være litt  annerledes.  Hoved-
stadspressen snakker om bygdedyret. Det ser 
jeg ikke, jeg ser mangfoldet, sier Hjertager. 

– Tynsets svake sider?
– Det kunne gjerne vært mer liv i sentrum! 

Det skjer mye i grendene på sommertid med 
spel og seteropplegg. Men vi må få større 
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Tirsdag 2. okt. kl 20.00 Tynset-Mart’n: Åpning
   Revy: ”Fritt  vilt”

Onsdag 3. okt. kl 20.00 Revy: ”Fritt  vilt”

Torsdag 4. okt. kl 21.00 Revy: ”Fritt  vilt”

Fredag 5. okt. kl 20.00 Mart’ns-Konsert:  Jørn Hoel med band

Lørdag 6. okt. kl 19.00 Revy: ”Fritt  vilt”

Torsdag 11. okt. kl 19.30 Riksteatret: ”To kvinner” av David 
Hare

Mesterlig møte med Kari Simonsen og Anne Marie Ott ersen i 
tospann på scenen for første gang. Én mann og to kvinner: En tidligere 
hustru og en tidligere elskerinne møtes for første gang. Fortiden og 
mannen binder dem sammen. 

Stykket er spilt for fulle hus i London, Stockholm og København. 
Publikum har strømmet til, og overalt er de to hovedrollene tolket av 
skuespillerinner i stjerneklassen. 

”To kvinner” er den britiske prisbelønte dramatikeren David Hare 
på sitt  beste. Klokt og humoristisk om hvor mye vi tror – og hvor lite 
vi vet – om livet og kjærligheten. Musikken er av Åsmund Feidje. 

Lørdag 20. okt. kl 20.00 Show: ”Alyas magedansfestival” 
   Alya Dehis ensemble

Mandag 22. okt. kl 19.30 Konsert m.m.:  ”Luft a er for alle” 
   Luft forsvarets musikkorps 
   m/Ole Edvard og Åsleik

Hva får en når en krysser 28 profesjonelle militærmusikere, en 
dirigent og en komiker? Et komisk korps, eller en militær komiker? 
Kom og se selv når Luft forsvarets musikkorps, Ole Edvard Antonsen 
og Åsleik Engmarks er på turnè med suksessforestillingen LUFTA ER 
FOR ALLE
Alt av tekster og musikk er spesialskrevet for denne konserten, og 
noen av landets beste tekstforfatt ere og komponister/arrangører har 
bidratt . 

Her blir det blant annet, trønderrockens historie sett  fra Ingrid 
Bjørnovs synsvinkel, Mozarts ”Tryllefl øyten” på 5 min, en hyllest til 
luft forsvarets transportfl y ”Hercules” komponert av Wolfgang Plagge, 
dramatisk mini-musikal om korpsets interne intriger, samt mye mer. 

Velkommen til en konsert som inneholder alt fra ellevill humor til 
melankolske stemninger ispedd virtuositet og overraskende vendinger.

Tirsdag 23. okt kl 18.00 Teater:  Riksteatret: ”Pulverheksa”
Barna elsker Pulverheksa! Møt Maj Britt  Andersen som verdens 

snilleste heks i en lekende og morsom forestilling full av sang, musikk 
og overraskelser. Pulverheksa er en snill heks som bor sammen med 
katt en Hokus og kråka Pokus. Hun har et magisk, hvitt  pulver. Når 
hun drysser pulveret i en stor svart gryte, kan hun trylle fram alt mulig. 
Både Politimannen, Drømmeprinsen, Krokodillen, Suppegjøken og 
Småtrollene kommer til Pulverheksa for å få hjelp. En dag får Tyven 
øye på pulveret. Han tror det er melis, og han elsker melis. Men til 
tross for forviklinger og forsvunnet pulver, klarer Pulverheksa å ordne 
opp slik at alt kan ende godt med fest, boller og brus. 

Du møter Hokus, Pokus, Drømmeprinsen, Politimannen, Tyven, 
Krokodillen, Suppegjøken og Frossenpinnen… Men kommer Små-
trollene? Likte du Muldvarpen? Gled deg til Pulverheksa! Nå er de 
blitt  til teater for de aller minste av oss. (Fra 3 år.)

Bibliotekene melder om at Pulverheksa-bøkene av Ingunn Aamodt 
snart er lest i fi ller. Riksteatret lager derfor dukketeater av de utrolig 
populære barnebøkene om Pulverheksa! Likte barna Muldvarpen 
kommer de defi nitivt til å elske denne!

Torsdag 29. nov.  Teater: ”Jul i Mummidalen” 
   Victoria Teater

Søndag 2. des. kl 19.00 Konsert: Tradisjonell julekonsert
   Nord Østerdal symfoniorkester

UTSTILLINGER i Galleri Elgen

13. okt – 8. nov.  ”Øyeblikk av evigheten” 2007
   Tor Olav Foss 

10. nov. – 6. des.  ”Mellom”
   Tove Veidung:  malerier, skulpturer

8. des. – 10. jan. 2008 Juleutstillinga
   Arrangert av Tynset kunstlag

”To kvinner”
Foto: Jo Michael

”Pulverheksa”
Foto: Heiko Junge/Scanpix
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Tynset satser stort på kultur
Tekst og foto : Ingrid EideArkivfoto: Fra ”Elgoperaen” i Tynset kulturhus mars 2006.

Denne høsten kan Tynset kommune presentere sin 

første kulturplan. Den skal gjelde for de neste åtte år. 

Utgangspunktet for planen er kommunestyrets vedtak om at kultur skal 
være hovedsatsingsområdet og et bærende element i  all kommunal 
planlegging og utvikling i tida fremover. Planen ble lagt fram for det nye 
kommunestyret i møte 25. september. 

Den overordnede målsett ingen er at ”Tynset skal vekke opp-
merksomhet som kultur- og skolekommune, også utenfor vår egen 
region”.  Tynset Kulturhus skal være et knutepunkt i det kommunale og 
regionale kulturlivet. Skoler, kulturhus og grendehus skal benytt es som 
fl erbrukshus, og det off entlige rom, både ute og innendørs skal preges av 
kunst og kultur. 

Plankomiteen vektlegger at skal man nå målet om en kommune med 
gjennomgående kulturell tenkning må alle ressurser, som det fi nnes 
mange av, utnytt es i felleskap og samarbeid. 

Begrunnelsen for kultursatsingen er ikke bare at det skapes arbeids-
plasser, eller at det trekker nye innbyggere til kommunen. Like viktig 
er også forståelsen for at barn og ungdom som opplever et spennende 
oppvekstmiljø med mange og ulike muligheter til aktiviteter vil bli her 
eller komme tilbake ett er endt utdanning. 

Planen deles inn i fi re ulike satsingsområder:
Kommunens satsing på utvikling av egne kulturtilbud• 
Støtt e til frivillige lag og organisasjoner kulturdrift .• 
Trekke inn næringslivet i utvikling av samarbeidstiltak til beste for • 
både nærings- og kulturliv.
Finne samarbeidsfora for fl est mulig innen kulturlivet.• 

Hovedtrekkene i planen viser en solid  opprusting av kulturskolen 
i perioden og etablering av et kulturfond. Komiteen foreslår også  en 
interkommunal stilling som idrett skonsulent. – På litt  lengre sikt ønsker 
vi også å opprett e et eget idrett sfond, opplyser Per Bjørnar Riise, leder 
for komiteen. – Men i første omgang ønsker vi å prioritere et kulturfond 
i størrelsen en million kroner, som foreslås fi nansiert via kraft fondet.  

På samme nivå som naboene

En opprusting av kulturskolen mener komiteen er helt nødvendig for å 
og komme opp på nivå med kulturskolene i nabokommunene. – Det er 
nødvendig for oss å gjøre oss att raktive å kunne få til et faglig samarbeid 
med de omkringliggende kulturskoler, påpeker Riise.  

Tynset har et kulturskolebudsjett   på 820.000 kroner. Til eksempel 
har Folldal med 1700 innbyggere et budsjett  på drøyt million kroner, og 
Røros kulturskole 2.2 millioner kroner. Fra og med neste år øker Tynset 
sitt  budsjett   med 400.000 kroner, og i 2015 skal det ligge på drøyt 2 
millioner kroner. – Hvis politikerne støtt er komiteens forslag, under-
streker Riise. 

Mindre å rutte med enn i - 93

I løpet av de siste åra har kulturtjenestens andel av kommunens net-
tobudsjett  vært stadig synkende. Det har siden 1993 gått  ned fra fem 
prosent til under to prosent for 2007. I 1993 var kulturbudsjett et på 3.1 
millioner kroner. Regnet om til dagens kroneverdi målt ett er konsum-
prisindeksen skulle 2007 budsjett et ligget på 5,1 millioner kroner. Det 
faktiske budsjett et er på 3,4 millioner kroner. Komiteen foreslår å øke 
både drift s- og investeringsrammene for neste år med til sammen 1,3 
million kroner. 
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Ved Helsestasjonen er helsesøster Dagny 
Hauge å treff e hver mandag fra kl.1430 til 
1630. Turnuslege vil være tilstede sammen 
med helsesøster.

Helsestasjonen har de siste åra opplevd 
en stadig større ett erspørsel ett er denne gra-
tistjenesten for ungdom. Det er en hyppig 
benytt et tjeneste. 

Her kan man uten timebestilling komme 
å snakke om kropp og helse, vanskelige livs-
situasjoner, mistrivsel, psykiske problemer, 
spiseforstyrrelser, rusmiddelproblemer, 
graviditet, prevensjon med mer.

Du kan også henvende deg på SMS hver 
mandag hele dagen:  913 13 271

Tynset kommune har i dag to ubemannede 
legehjemler ved kontoret. Oddbjørn Øien 
slutt et 31. juli og Linn Kristin Holøymoen 
er ute i permisjon, men har sagt opp sin stil-
ling med virkning fra 1. januar 2008. 

Hilde Fjorden skal jobbe som vikar på 
fastlegelista til dr Holøymoen til sommeren 
2008. 

– Derfor kan det være at man  kom-
mer til de andre fastlegene når man er på 
øyeblikkelig hjelp time, opplyser Anne 
Bruaset førstesekretær ved Legekontoret på 
Tynset. 

De som hadde dr Øien er forstsatt  til-
knytt et legekontoret og vil få hjelp av legene 
som er der. Det er ikke mulig å velge de 
andre legene til vanlige konsultasjoner. 

– Hvis man ønsker kan man sjekke på 
nett et htt ps://tjenester.nav.no/minfast-
lege/innbygger/visloginside.do om det er 
plass på andre lister. Man kan også ringe 
fastlegekontoret 810 59 500, opplyser 
Bruaset.

Det jobbes med å få tilsatt  nye leger. 

Tynset kommune har i mange år hatt  god 
barnehagedekning, men ved hovedopptaket i 
vår fi kk vi ikke plass til alle. Årsaken til dett e er 
først og fremst at fl ere foreldre med barn under 
3 år ønsker barnehageplass til barna sine og at 
foreldre generelt ønsker utvidet barnehage-
plass. 

Ett er en sommer og høst med planleg-
ging, bygging og istandsett ing av nye barne-
hageavdelinger, kan vi igjen melde om full 
barnehagedekning i Tynset. Den 1. september 
åpnet Haverslia en ny avdeling med småbarn i 
midlertidige lokaler i Telenor-bygget. 

På Bortistu, avdelingen for ett åringer under Ha-
verslia barnehage, har ungene funnet tonen. Jonas 
Ås (til venstre)  lurer på om Henrik Brekken vil 
bli med å se på dyreboka! Cato Løkkebakken 
(bak) synes biler er best. 

Helsestasjon 
for ungdom

Vanskelig å få fastlege 
ved øyeblikkelig hjelp

25 nye
barnehageplasser
i Tynset

I dag er det sju ett åringer og tre ansatt e ved 
avdelingen som har fått  navnet Bortistu. Ved 
juletider vil antall barn ha økt til 10.  

Den nye avdelingen i Skogstua barnehage 
er også snart ferdig, og 1. oktober tar vi imot 
barn der. Dett e er en fl eksibel avdeling tilret-
telagt for barn med funksjonshemminger. I til-
legg blir det en småbarnsavdeling med plasser 
for de aller minste barna. 

Kvikne barnehage utvider også drift en sin 
løpet av oktober, ved å ta i bruk midlertidige 
lokaler.  Til sammen dreier dett e seg om 25 
nye barnehageplasser.

234 nye boligtomter i Tynset 
Høringsfristen for den nye kommunedelplanen for Tynset tett sted gikk ut 1. september. 
Sentralt i planen som skal legges fram for kommunestyret før jul, står forslag på til sammen 
234 nye boligtomter i perioden fram til 2019. 

Tjue innspill  fra off entlige og private er kommet inn. Alle innspillene gjelder merkna-
der. Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark utt rykker bekymring for at det anleg-
ges såkalte satellitt er langt fra sentrum. Deres merknader påpeker utfordringer blant annet 
i forhold til sikring av skoleveg.

– Det er ikke kommet innsigelser til planen, opplyser prosjektleder Magnar Oft en. De 
største boligfeltene (60 boliger) er planlagt i området Lillebekkmoen mot Brydalsvegen og 
i Kjæreng mellom Vegstasjonen og Fortuna. Her planlegges 50 boliger. I tillegg kommer 
30 boliger i Haverslia og 20 boliger på Jørgensmoen. 

Tekst : Mariann Hagen

Foto : Ingrid Eide
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Åpningstider Tynset Bibliotek

Hovedbiblioteket
Mandag-onsdag kl.11:00 – 15:00
Torsdag  kl.11:00 – 19:00
Fredag  kl.11:00 – 15:00
Lørdag  kl.11:00 – 14:00

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

Telefon:     
62 48 41 86

Gruppeaktiviteter HØSTEN 2007  Vi forbeholder oss retten til å forandre timeplanen underveis. 
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG 

 06:45 – 07:45 
Spinn II 
Inge 
Oppstart 16.10.07                             SP2 

    

 10:15 – 10:45 
Spinn I 
May Helen                             SP3 

  10:15 – 11:00 
Spinn I 
Gunhild                         SP4 

  

10:30 – 11:15 
Mage/Rygg 
Kjersti 

10:50– 11:30 
Styrke  
May Helen 

 11:00 – 11:30 
StyrkeYoga 
Lene Tuveng 

10:30 – 11:30 
Seniortrim 
Christian/Kjersti 

 

 12:45 – 13:45 
Tirsdagstrimmen 
Geir Ove/Kjersti 

 11:30 – 12:30 
Mødretrim 
Jorun  
Oppstart 18.10.07 

  

16:00 – 16:45 
Spinn II 
Geir Ove/Ingunn        SP1 

16:00 – 16:50 
FriskRygg 
Thomas/Trude 
Kurs – varighet 8 uker - Påmelding 
Oppstart 16.10.07 

16:00 – 17:15 
Spinn/Styrke 
Christian                   SS3 

 16:00 – 16:45 
Spinn II 
Turnus                   SP5 

16:00 – 17:15 
SpinnMix 
Turnus                   SM1 
Oppstart 29.09.07 

16:50 – 17:20 
Mage/Rygg 
Geir Ove/Ingunn 

16:30 – 17:45 
Spinn/Styrke 
Kristin/Pernille                     SS2 

 18:00 – 19:00 
Pilates 
Stine Moen 
Oppstart 22.11.07 

16:45 – 17:15 
Styrke m/stang 
Turnus 

 

18:00 – 19:00 
Harmoni 
May Helen 
Oppstart 15.10.07 

18:15 – 19:45 
Lekeaktiviteter for barn 4-7 år 
Turnus 
Oppstart 16.10.07 

 18:00 – 19:00 
Frivektstrening 
Geir Ove 

17:45 – 19:00 
Spinn III 
Turnus                   SP6 
Oppstart 19.10.07 

 
 

19:00 – 20:00 
StepIntervall 
Hilde 

18:30 – 19:30 
PulsSpinn 
Ian/Stein                              PS1 

18:00 – 19:15 
Aerobic/Step/ 
Styrke 
Sigrid/Siri 

19:00 – 20:00 
Grunntrening 
Geir Ove/Kjersti 
Oppstart 18.10.07 

  

19:30 – 20:45 
Spinn/Styrke 
Ian                            SS1 

19:45 – 20.45 
Pilates 
Stine Moen 
Oppstart 20.11.07 
 

19:00 – 20:30 
LangkjøringSpinn 
Erik                                 LS1 
Oppstart 17.10.07 

19:30 – 20:45 
Spinn/Styrke 
Geir Ove/Kjersti         SS4 

  

Mandag: 09.00 – 21.00    Onsdag: 09.00 – 21.00      Fredag: 09.00 – 20.00

Tirsdag: 06.45 – 21.00    Torsdag: 07.30 – 21.00      Lørdag: 15.00 – 18.00

Telefon : 62 48 10 79

Epost : tif-friskliv@fj ellnett.no

Internett : www.tynsetidrett.no

ANNONSE

Prøv personlig trener!
Vi lover deg en ny og stimulerende opplevelse ved å bruke en personlig trener.

ANNONSE

Velkommen til trening!
Åpningstider: 

Digital-TV i Hedmark
Fra høsten blir TV-sendingene i Norge digitale. Det berører deg som i dag 
tar i mot TV via antenne. I Hedmark åpnes det for digitale TV-sendinger 8. 
november. Det analoge bakkenett et stenger i februar 2009.  

Konsesjonsinnehaver er Norges televisjon as (NTV) som eies med like 
andeler av Norsk rikskringkasting AS (NRK), TV 2 Gruppen AS (TV 2) og 
Telenor Broadcast Holding AS (Telenor). Se www.ntv.no for mer informa-
sjon. 

Medietilsynet har opprett et et nett sted hvor du kan fi nne mer informasjon 
om denne overgangen: www.digitaltvinorge.no. Du kan også kontakte deres 
telefontjeneste på 815 52 900. 
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Pensjonistene i kommunen er godt i gang  ett er 
at Fysak- koordinator Lorns Skjemstad har 
besøkt fl ere pensjonistforeninger med tips til 
eget treningsopplegg og materiell. 

Målgruppe er hele befolkningen generelt, 
men med særlig satsing på barn og unge som 
ikke er med i organisert idrett , funksjonshem-
mede som i dag ikke har noe tilbud og  eldre 
gjennom pensjonistforeningene og eldrerådet 
i kommunen.

Hver fredag er det seniortrim fra 10:30 til 
11:30 ved Tynset Friskliv.  som er en av  kom-
munens samarbeidspartnere for gjennomfø-
ringen av tiltak i prosjektet. 

FYSAK-prosjektet utgjør en del av fyl-
keskommunenes totale arbeid med fysisk 
aktivitet, og er et av mange satsingsområder 
innen folkehelsearbeidet. 

Kommunene som deltar i FYSAK-
prosjektet får et tilskudd på 75 000 kr til 
oppstart av aktiviter, og kommunene må 
sett e av minimum 20% stillingsressurs til 
FYSAK-koordinatorstilling. 

FYSAK Hedmark består nå av 12 kom-
muner, blant disse kommunene Tolga og 
Os. Målsett ingen for FYSAK Hedmark er 
at alle 22 kommuner i Hedmark er med i 
FYSAK-satsingen i løpet av 2010. 

Gjennom vedtatt  ”Plan for idrett  og an-
nen fysisk aktivitet i Tynset kommune” har 
kommunestyret vedtatt  at kommunen skal 
være en FYSAK-kommune i hele fi reårspe-
rioden 2006 til og med 2009.

Fysak- kommune skal tilrett elegge for å 
få fysisk aktive innbyggere og bevisstgjøre 
innbyggerne i forhold til det helsemessige 
perspektivet ved fysisk aktivitet. 

Målet er voksne skal ha minst 30 minut-
ters aktivitet hver dag, og barn og ungdom 
skal ha en time fysisk aktivitet per dag. 

FYSAK-tiltakene skal være enkle å delta 
i og enkle å organisere – lavterskelsaktivite-
ter skal prioriteres.

De to første Fysak-kassene som er satt  
opp på Fåset  er plassert på disse stedene:  
På vognskjulet øverst i Krokgjelen,  den 
andre fi nner du ved å gå gammelveien ved 
lysløypa, kassa er satt  opp v/Brekken.

Du kan fi nne mer informasjon om Fy-
sak på internett : www.fysak.hedmark.org Vil ha fl ere Fysak-er!!

Tynset kommune satser nå på å få  

hele befolkningen i god fysisk form! 

Fysak-prosjektet er et samarbeid 

mellom stat, fylke og kommune. 

Denne gjengen anbefaler fl ere og melde seg på 
fr edagens seniortrim med egen fysioterapeut og 
veileder.  Fra venstre fysioterapeut Christian 
Eidsvåg, Hans U. Zürcher, Dagrunn Sørlie, 
Ruth Alida Øverby, og Roald Sørlie. Jobbende 
fr a venstre Magni Losgård, Else Zürcher og 
Einar Losgård.

Hva er Fysak?
Fysisk Aktivitet

– Her er det plass til mange fl ere, sier Kjer-
sti Rønning ved Tynset Friskliv da vi besøkte 
senior gruppa på deres første treningsdag. Her 
kjøres også trimopplegg for både ansatt  og 
brukere av dagpsykiatrisk senter og for mental 
helse. 

Til skolene i Tynset og Kvikne er det kjøpt 
inn klassesett  med skritt -tellere som er ment å 
kunne stimulere til bevegelse og kanskje til en 
konkurranse om  skolene og klassen i mellom. 
Hvem blir den sprekeste skolen, eller klassen? 

Et annet tiltakene er å sett e ut trimkasser, 
kalt FYSAK kasser, ut på forskjellige steder i 
kommunen. De to første FYSAK kassene er nå 

satt  ut på Fåset. I hver kasse ligger det ei bok 
der du skriver navn og dato når du går, sykler 
eller løper forbi. Det vil ett er hvert komme opp 
fl ere FYSAK kasser i kommunen. Gjennom 
året vil det bli trukket ut en eller fl ere vinnere 
av gavekort fra sporten.

Det er også satt  i gang kurs på Elverum og 
Hamar som utdanner treningskontakter innen 
Fysak-prosjektet. En treningskontakt skal gi 
grupper og personer hjelp og stimulans til tre-
ning og aktivitet, og via bedrift sbesøk være en 
inspirator og motivere til trim i arbeidstiden. 

F SAK
Tynset 

Tekst og foto : Ingrid Eide
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Det nye
kommunestyret

Det norske Arbeiderparti
Astrid Skaug, Tynset 

John Olav Fonås, Tynset 
Oskar Snarvold, Tynset 

Marius Sørgård Næverdal, Kvikne 

Kristelig Folkeparti
Peder Hodøl, Tynset

Senterpartiet
Borgar Valle, Tylldalen 

Bernt Robert Hansen, Tynset 
Grete Negård Andreassen, Tynset 

Anna Margrete K Hoås, Tynset 
Merete Myhre Moen, Tylldalen 
Norvald Aas Solvang, Tylldalen 

Stein Tronsmoen, Tynset 
Liv Marit Nymoen, Tynset 

Per Hermann Køhn Hansæl, Tynset 
Per Hogstad, Tylldalen 

Sosialistisk Venstreparti
Bersvend Salbu, Tynset 

Mahdi Hassan Mouhoumed, Tynset 
Veslemøy Grinde, Tynset 

Jeanne E Norlund Hem, Tynset 
Liv Alfh ild Utby, Tynset 

Tynsetlista Frie Velgere
Nils H. Øian, Tynset 

Stein Oddvar Østgård, Tynset 
Arne Olav Ellingsson, Tynset 

Berit Nordseth Moen, Tylldalen 
Ingrid Anita Olsbakk, Kvikne 

Jon Tore Dalsegg, Kvikne 

Venstre
Caspar Schärer, Tynset 

Kjære innbygger, dett e er det første nummeret 
av det nye informasjonsmagasinet fra Tyn-
set kommune. Som ordfører er jeg spent på 
hvordan dere som publikum vil ta imot denne 
måten å informere på.

Vi har vært igjennom en krevende valg-
kamp og et spennende valg. Jeg tror både 
velgere og politikere begynte å bli lei rikspoli-
tikere på skjermen hver kveld som snakket om 
ting som er helt uvesentlig for oss lokalt. Men 
vi må bare akseptere at slik er dett e sirkuset 
blitt . 

Da valgresultatet endelig forelå og vi følte 
oss sikre på at slik ble det, fi kk vi beskjed om 
å telle ”tilleggsstemmer” og ”slengere” på nytt . 
Dett e mått e gjøres fordi den elektroniske tel-
lingen vi benytt et ikke var nøyaktig nok. Vi var 
for øvrig i godt selskap med 50 andre kommu-
ner i Norge, som mått e gjøre det samme. Men 
nå er valget endelig i havn og vil bli godkjent av 
det nye kommunestyret den 23. oktober. 

Det politiske bildet i Tynset endret seg 
vesentlig ett er valget. To partier kom ikke med. 
Det var Høyre, som ikke stilte liste, og FrP 
som ikke fi kk nok stemmer. Samtidlig stilte 

Ordførerens hjørne
for første gang en bygdeliste. Tynsetlista Frie 
Velgere fi kk meget god oppslutning og får 6 
representanter i kommunestyret. Senterpar-
tiet mister sitt  rene fl ertall, men er fremdeles 
det største partiet med 10 representanter. SV 
kapret 5 plasser og Ap fi kk 4, KrF og Venstre 
fi kk 1 representant hver. 

Selv om forhandlingene ikke er avslut-
tet ennå, ser det ut til å gå mot et rød/grønt 
samarbeid, der undertegnede blir sitt ende som 
ordfører. Det endelige svaret får vi den 23. 
oktober. 

Den politiske ”hverdagen” kommer allerede 
uka ett er. 30. oktober er det budsjett konferan-
se for de folkevalgte der det enkelte tjeneste-
område blir presentert. Kommunestyret skal 
fordele 300 mill kroner til god service, velferd 
og utviklingstiltak for 2008. Andre store saker 
fram til nytt år vil være endelig behandling av 
torgplana. Vil det omstridte ståltårnet kanskje  
prege debatt en? 

Helseparken vil også bli et stort tema i 
månedene som kommer, her er mitt  håp at vi 
kan få et felles legesenter for Alvdal, Tolga og 
Tynset i tilknytning til et felles akutt mott ak. 

Men dett e er en debatt  som må gå i den enkelte 
kommune. 

Til slutt  vil jeg ønske alle nye kommunesty-
remedlemmer velkommen inn i politikken. Og 
be deg som innbygger om å bruke dem til det 
beste for Tynset. 

Hilsen
Borgar Valle
Ordfører
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Det er fra 1. april opprett et en interkommunal enhet for Alvdal 
og Tynset som har ansvaret for plan, byggesak og  geodata. 
Enheten er samlet i 7. etasje i Tynset rådhus. 

Samlingen av fagpersoner fra Alvdal og Tynset til et felles 
fagmiljø har ført til en betydlig styrking av de enkelte fagområ-
dene. Det er nå full bemanning på denne enheten.

Det er for tiden fl ere store planarbeid på gang, blant annet 
for Alvdal tett sted og Tynset tett sted, samt en overordnet kom-
muneplan for Alvdal.

Det er ellers stor aktivitet på byggemarkedet for tiden, og 
dett e påvirker saksmengden innen byggesaksbehandling og 
kart og oppmåling. Det kan derfor være periodevis behov for 
å skjerme tilgangen til saksbehandlerne deler av dagen, for at 
de skal kunne ta unna og behandle søknader innenfor rimelige 
tidsfrister. 

Ellers er servicetorget behjelpelig med å svare på spørsmål 
innen alle disse fagfeltene.

Skoleutbygging
Støholen Entreprenør forretning AS ble valgt 
til å bygge ny Fåset skole. Bygget blir på ca. 600 
m2. Kostnadsrammen er kr 15, 7 mill. pr. juni 
2007. Entreprenørfi rmaet er ferdig med å rive 
gamle Fåset skole. 

Rundt 1. oktober vil det være ført strøm og 
varme til gymbygget. Når byggegropa for ny-
bygget er ferdig vil selve byggearbeidet starte. 
Nybygget skal stå ferdig til skolestart 2008.

SK-bygg AS ble valgt til å bygge tilbygget 
på Tynset barneskole. Kostnadsrammen er kr 
11,4 mill. pr. juni 2007. Her skal det bygges et 
tilbygg på ca. 350 m2 og gjøres noe ombyg-
ging av eksisterende bygg. 

Ett er omlegging av strøm- og telekabler er 
byggegropa for tilbygget gravd ut og byggear-
beidene satt  i gang. Nybygget skal stå ferdig til 
skolestart 2008.

På begge skolene skal:
Eltron AS foreta de elektriske installasjo-• 
nene.
Tynset Varme & Sanitær AS montere • 
varme og sanitæranleggene.
Hamstad AS skal montere ventilasjo-• 
sjonsanlegget.

Utbygging ved Tynset barneskole. Fra venstre: Finn Rønning (SK-Bygg AS), Odd Gunnar Jevnaker og Arild Høye 
(begge fr a Tynset Varme og Sanitær AS). Foto: Ingrid Eide.

Ny interkommunal enhet Følgende personer er ansatt i den nye enheten:

Leder   Kirsten Th yrum

Plansak   Pett er Hermansen
   Trine Økseter Knudsen

Byggesak   Bård Kjønsberg
   Trond Ole Halfstad

Delingssak  Kristian Lund-Vang

Kart og oppmåling  Geir Myhr Øien
   Knut-Olav Torkildsen
   Anne Jorde

Dovrefj ellrådet  
Prosjektleder  Eva Nordfj ell
Saksbehandling   Hilde Nystuen
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Kommunal- og regionaldepartementet har 
satt  i gang en satsing rett et mot småsamfunn 
i distriktene som et element i distriktsløft et. 
Sammen med Hedmark Fylkeskommune og 
kommunene i Nord-Østerdal er det i denne 
sammenhengen startet et treårig prosjekt med 
tema: ” Revitalisering av småsamfunn”. 

Prosjektet er et pilotprosjekt med målsett ing 
om å utvikle att raktive lokalsamfunn og nærmil-
jøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og 
etableringslyst”.  Prosjektet skal gjennomføres 
i et tett  samarbeid mellom kommunen og det 
enkelte lokalsamfunn. 

I samband med en omstrukturering og 
satsing på næringsarbeidet ønsker kommunen å 
kombinere stillingen med en næringsmedarbei-
der med ansvar for blant annet næringsfondet. 
 
Stillingen 
Engasjement i 100% stilling som prosjektleder 
er ledig i en treårsperiode. 50% av stillingen er 
knytt et direkte til prosjektet ”Revitalisering av 
småsamfunn”. Stillingen er plassert i  rådman-
nens stab. 
 
Vi ønsker at du 

har kunnskap om - og noe erfaring fra • 
prosjektledelse og arbeid med utvi-
klingsprosesser 
gjerne har arbeidserfaring med kreative • 
prosesser
har evnen til å engasjere, motivere og • 
skape progresjon i prosjektet

 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr 

spennende og meningsfylte arbeids-• 
oppgaver 
en variert jobb i et aktivt og godt • 
arbeidsmiljø 
gunstig pensjonsordning • 
lønn ett er avtale • 
hjelp til å skaff e bolig og barnehage• 

 
Nærmere opplysninger om stillingen får du 
ved henvendelse til ass. rådmann Magnar 
Oft en, tlf. 62 48 50 14 eller ordfører Borgar 
Valle, tlf. 62 48 50 12.

PROSJEKTLEDER OG 
NÆRINGSMEDARBEIDER

Stilling ledig

Savalen renseanlegg
Tynset kommune bygger nå nytt  renseanlegg på Savalen. WaterCare AS er tildelt totalentreprisen 
på dett e anlegget. Entreprisekostnaden er ca. 6 mill. før merverdiavgift . I denne prisen ligger også 
riving av det gamle anlegget. 

Det nye anlegget skal stå ferdig til 01.11.07. Ett er at det nye anlegget er satt  i drift , vil det 
gamle renseanlegget bli revet.  Dagens anlegg er dimensjonert for ca. 400 personekvivalent, 
mens det nye anlegget dimensjoneres for i overkant av 2000 personekvivalent. Personekvivalent 
er defi nert som spesifi kk belastning eller forbruk per person med hensyn til vannforbruk eller 
forurensningsmengde per døgn. 

Det nye anlegget vil tåle store variasjoner i mengde avløp som skal renses og kunne ta i mot 
avløp fra all bebyggelse som er planlagt framover til 2014.

Ikke i do!
Det kommer mye forskjellig inn på de kommunale renseanlegg som ikke skal dit. Det mest van-
lige er truser, sanitærbind, vaskefi ller, teposer, tannpirkere og Q-tips. 

I tillegg til at det stopper pumper og vanskeliggjør renseprosessen på renseanleggene, er det 
også stor fare for at dett e tilstopper både din private avløpsledning og de off entlige avløpslednin-
gene. Lever derfor dett e avfallet i restavfallssekken og ikke putt  det i do.

Videre er maling, løsemidler og kjemikalier helse- og miljøfarlig avfall og skal ikke i doen, men 
leveres til FIAS eller andre som har tillatelse til sortering og transport av denne type avfall. 

Abonnenter med vannmåler
Er du en av dem som betaler vann og avløp ett er målt forbruk? 

Da er det viktig at du får tett et alle vannlekkasjer med en gang de oppstår. Selv små lekkasjer 
blir til mye vann dersom de får stå noe tid. Sjekk derfor kraner og toalett er oft e og følg med på 
vannmåleren regelmessig. På denne måten unngår du å mått e betale unødvendig høye van- og 
avløpsgebyrer. 

For å vise hvor liten lekkasje som skal til, kan det nevnes at en lekkasje gjennom et hull på 
størrelse med en stoppenål (1 mm2), vil det i løpet av et år lekke ut ca. 500 m3 vann. Med årets 
gebyrer vil en slik lekkasje gi økte kostnader for vann og avløp på over kr 17.000,- med mva. 

Det vil derfor være lønnsomt å følge med. Det er også viktig å huske at det er den enkeltes 
ansvar å utbedre lekkasjer på eget vann- og avløpsnett .

Gatelys
Det er blitt  høst og mørke kvelder. Dett e betyr bl.a. at gatelyset skal være tent utover kveldene. 
Det er ikke mulig for kommunen til enhver tid å ha oversikt over om gatebelysningen fungerer 
som forutsatt . Det ville derfor være fi nt om dere varsler oss når det er noe som er galt. Dett e kan 
dere gjøre på telefon 62 48 50 00. 

Dersom det er større områder som er mørklagt, vil vi forsøke å rett e feilen så fort vi får be-
skjed. Beskjeder om mørke lyspærer vil bli samlet opp og skift et i oktober/november.  

Noen steder er gatelysene i ferd med å bli skjult av trær. For at gatelyset skal få den eff ekten 
som er nødvendig, ber kommunen om at trærne rundt gatelysene ryddes eller fj ernes.

Kommunen info
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Tynset kommunestyret vedtok i juni ny lokal 
forskrift  for sikring av hund og båndtvang ett er 
hundeloven. 

Kommunen ønsker gjennom forskrift en 
å fremme et positivt og ansvarlig hundehold 
foruten å  redusere konfl iktnivået mellom  
hundeholdere og allmennheten. 

I følge ordinær båndvang skal alle hunder 
i Tynset kommune holdes i bånd og være 
forsvarlig innestengt eller inngjerdet hele året. 
Dett e gjelder i tilknytt ing til boligområder og 
på off entlige steder, og i og ved de mest trafi k-
kerte og preparerte skiløypene. 

I de områder hvor bufe beiter og har rett  
til å beite, utvides ordinær båndvang ett er 
hundeloven fra 1. april til naturlig beiteslutt  15. 
oktober. I dag gjelder ordinær båndvang i slike 
områder til 20. august.

Les mer på www.tynset.kommune.no

ormerer
Ny båndtvang

Nye søknadsfrister 
for bostøtt e Landbruk og miljø

Landbruk og plan i Alvdal og Tynset er samlet i en felles forvaltningsenhet med 
kontorlokaler på Storsteigen videregående skole. Her er de samlokalisert med pro-
sjektleder Ole Sylte Heggset i prosjektet "Jeg Vil". 

Alle ved enheten er ansatt  i Alvdal kommune, og Tynset kommune kjøper tje-
nester av Alvdal. Ansvarsområdene for enheten er forvaltning og utviklingsoppgaver 
innenfor jordbruk, skogbruk, tilleggsnæringer, miljø, utmark, vilt og fi sk. Enhetsleder 
er Per Arne Aaen. 

Fra og med sep-
tember 2007 ble 

det innført månedlige vedtak i bostøtt en. Det 
er nå mulig å søke om bostøtt e hver måned, 
og utbetalingen vil komme allerede måneden 
ett er.  

Bostøtt e er en statlig økonomisk støtt e-
ordning som administreres av Husbanken og 
kommunene. Bostøtt e kan du søke om dersom 
husstanden din har lave inntekter og høye 
boutgift er.

Bostøtt en forbedres nå ved at alle søkere 
får beregnet og utbetalt bostøtt e rett  ett er at 
behovet er oppstått . Dermed blir bostøtt en en 
mer treff sikker ordning i og med at den dekker 
boutgift er for den perioden der husstandene 
har behov for økonomisk støtt e. 

Med det nye systemet vil det bli 12 termi-
ner i året, i stedet for tre. Søknadsfristen være 
den 14. i hver måned, og utbetaling vil skje den 
10. i ett erfølgende måned. 

For oktober er søknadsfristen 14. oktober 
og utbetalingen vil skje 10. november. 

Les mer på www.husbanken.no

Kontaktinformasjon

Epost:  postmott ak@alvdal.kommune.no
Hjemmeside: www.alvdal.kommune.no
Adresse:  Nyborg kommunehus
Postnr/sted: 2560 Alvdal
Telefon:  62 48 90 00
Fax:  62 48 90 01
Besøksadresse: Storsteigen videregående skole

Ett er innføring av ny lokal forskrift  utvides ordinær båndtvang fr a 1. april til 15. oktober. 
Foto: Rolf Øvrum.
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Illustrasjonen viser planen slik den ble lagt 
fram i plangruppa før sommerferien. Det er i 
planen lagt vekt på at områdene skal utformes 
slik at det ikke er nødvendig med spesielle løs-
ninger for at den som ser dårlig eller har andre 
fysiske handicap skal kunne bevege seg fritt . 

Innendørs vet vi hvor viktig belysningen 
er. Utendørs har en i hovedsak vært opptatt  av 
å sørge for godt og riktig lys på veien. Det er 
imidlertid en gryende bevissthet på dett e om-
rådet og formannskapet har derfor bedt om at 
det blir gjort en egen vurdering av belysningen, 
spesielt opp mot den planlagte installasjonen 
ved jernbanestasjonen. Plangruppa avventer 
nå et innspill fra en egen belysningskonsulent. 

Veier og parkeringsløsningene i planen 
har tidligere vært på høring.Når planforsla-
get fremmes for kommunestyret før jul vil 
det samtidig bli lagt fram et alternativ med 
faseinndeling hvor de viktigste områdene blir 
prioritert. 

Jernbaneområdet 
Jernbaneovergangen er på en måte en del av 
sjela til stasjonsbyen Tynset, samtidig som 
den blir et trafi kknutepunkt med betydelige 
utfordringer knytt et til sikkerhet og trafi kk-
avvikling. I samarbeid med Vegvesenet og 
Jernbaneverket tar en sikte på å stramme opp 
området rundt slik at det blir et tydelig skille 
mellom kjørende og gående. Bommene vil bli 
fl ytt et lenger ut for å gi rom for fortau og det 
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blir overganger der de naturlige ganglinjene er. 
Drosjene får sine egne plasser utenfor der 

drosjene er i dag. Her blir det ikke anledning 
for andre å parkere. I den såkalte trekanten, 
mellom drosjeoppstillingen, Kongsveien 
og Jernbanerovergangen, er ”tårnet” tenkt 
plassert. Dett e området vil få en litt  annen 
utforming enn det som er vist på tegningen. 
Fra perrongen blir det bygd ei ny rampe over 
til spor 2. 

Mellom Stasjonsbygget og Kongsveien 
er det betydelig høydeforskjell. For å ta opp 
denne høydeforskjellen er terrenget formet 
i en halvsirkel ned mot uteserveringsplassen 
foran Th ai Break.

Kort- og langtidsparkering i tilknytning til 
jernbanen blir lagt mellom en noe redusert 
jernbanepark og bussholdeplassen. Brede, 
opphøyde gangfelt knytt er sammen jernbane-
parken og torget på andre siden av Kongsveien.

Kulturtorget
Torget beholdes i hovedsak slik det er i dag. 
Sparken blir stående i samme område. Det 
foreslås imidlertid å bygge et amfi  i skråningen 
mot Østerdalsstua. Dett e øker bruksområdet 

for torget og gir en lavere terskel for å gjen-
nomføre enkle arrangementer. 
Av samme grunn foreslås det å legge ned faste 
installasjoner for utt ak av strøm og tilkobling 
til lydanlegg. 

Handelstorget
Torget beholder mye av de parkeringsplassene 
som er i dag, men disse fl ytt es nærmere Kongs-
veien siden den separate gang- og sykkelveien 
fj ernes. Dett e gir bedre plass foran Hjørnet og 
utserveringsplassene der.

Inngangspartiet til Spar og Sporten ligger 
høyere enn inngangen til Napoli. Det er derfor 
forelått  å heve terrenget foran disse butikkene. 
Dett e bryter opp plassen og gir en fi n avrundet 
sitt ekant mot resten av torget. Sitt eplassen er 
tenkt utformet med faste plasser med trespiler 
som på Tynsetbenken. 

I forslaget har en forlatt  tanken om et 
vannspeil og tradisjonell fontene. I stedet er 
det foreslått  nedfelte dyser i belegget med sluk 
i tilknytning til hver dyse. Torgplassen og par-
keringsplassene utformes med tanke på at hele 
området kan benytt es sammen med plassen 
foran Rådhuset ved større arrangementer. 

Torgplanen
Hovedtrekkene for den nye torgplanen som dekker et areal 
på 20 dekar begynner nå å bli klare. Gjennomføring av hele 
planen samlet har en prislapp på minst 20 mill kroner.

Tekst : Magnar Often



Folkemøte om 
ståltårnet

Ett er at utsmykkingsgruppa for torgplanen bestemte seg for å 
gå videre med kunstner Paul Brants ståltårn har diskusjonene gått  
høyt. Den litt  uferdige modellen som ble presentert i avisene i 
sommer har ført til en engasjert debatt  og underskrift skampanje.

Installasjonen bearbeides derfor nå videre i samarbeid med 
arkitekt og belysningskonsulent, og det planlegges et åpent infor-
masjonsmøte i løpet av senhøsten. 

Gruppa har utarbeidet en utsmykkingsplan for hele torget 
hvor et viktig element er en høy installasjon mellom Kongsveien 
og jernbanen. Utvalget legger stor vekt på at installasjonen skal 
være en del av den samlede torgplanen. 

Utvalget utt aler at de er veldig fornøyd med Paul Brand sitt  
arbeid, og mener at skulpturen vil fungere godt i forhold til inten-
sjonene; å være et estetisk landemerke i alle årstider. Fargen vil i 
vår og sommertid være en tydelig kontrast til åsene omkring og i 
mørketiden vil den være et lysende punkt. Komitéen tror at den 
helhetlige planen for Tynset sentrum, der utsmykkingen inngår, 
vil fungere samlende for et tidligere uoversiktlig sentrum. 

Komiteen har vedtatt  følgende punkter knytt et til det opprin-
nelig forslaget:

Skulpturens plassering er på trekanten ved jernbaneparken på et • 
underlag av armert gress.
Skulpturen skal være 12,24 m høy (dvs. høyere og slankere enn • 
tidligere vist.)
Skulpturen skal være mellom 2,80 m og 3,50 m i diameter (dett e • 
målet er avhengig av stålet og derfor noe variabelt.)
Skulpturens nederste tversgående konstruksjon skal ikke være • 
lavere enn 3,57 m, slik at sikkerheten ivaretaes.
Skulpturen skal overfl atebehandles og males rød, denne overfl a-• 
tebehandlingen skal være vedlikeholdsvennlig.
Skulpturen skal ha horisontale innfelte fargede støt og slagsik-• 
kert glass. 
Skulpturen skal lyssett es, dett e gjøres i samarbeid med belys-• 
ningsekspert Aksel Sømme.

Finansieringsmidler på til sammen 240.000 kroner gitt  av 
Statens utsmykkingsfond. Fondets krevde at det ble nedsatt  et 
utsmykkingsutvalg som skulle forestå utvelgelse av kunstner. 

Utvalget har bestått  av : Kultursjef Jon Ole Hokstad (som 
nå erstatt es av Beate Hjertaker), Siri Strømmevold, Christina 
Barrabes (representerer arkitekten), Marit Arnekleiv og Jannecke 
Lønne Christiansen (fra Utsmykkingsfondet).
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Tynset kommune

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 Elverum brannvesen 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

Tynset barneskole
Telefon:  62 48 50 70
Internett : home.online.no/~tynsetba

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

Tylldalen skole
Telefon:  62 47 16 65
Internett : www.tynset.kommune.no

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

PP-tjenesten
Telefon:  62 48 50 00

Din lokale kiropraktor

Iver Løchen og Katrine Bø
Autoriserte, medl. Norsk Kiropraktorforening

Behandling av muskel- og skjelettlidelser

Belastningslidelser  -  Akutte tilstander  -  Idrettsskader

Vi utfører trykkbølgebehandling

Vi holder til på Tynset Fysikalske Institutt ved Trontorget

911 10 801
For informasjon, timebestilling og akutthjelp

Tynset

Romslighet – Mot – Humør
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