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Ny giv på Kvikne

I vinter trakk Kvikne det lengste strået i kamp med Tylldalen om å bli bygda for 
prosjektet ”småsamfunnssatsing”. En god søknad med visjonære planer og ønsker 
om hvordan bygda skal se ut i 2030 ble den avgjørende vekta på skålen. Styret i Kvik-
ne Utviklingslaget fungerer som en styringsgruppe for prosjektet. 

Prosessen med å være med å forme bygdas fremtid er det mange som ønsker å 
delta i. Første tirsdag i måneden holdes folkemøte i bugda. 

– Det ny giv og stort engasjement rundt dett e prosjektet nå. Vi har mått et utvide 
styremedlemsantallet til hele ått e personer, hvorav en representant fra kommunen.  
Politikerne føler  de er forpliktet til å fokusere litt  ekstra på kvikne nå tror Erik Ydse, 
leder for Kvikne Utviklingslag BA. For Kvikne er det viktig av småsamfunnssatsin-
gen ikke er et prosjekt som avslutt es om tre år, men at det er begynnelsen på en 
bevisst satsing og utvikling av Kvikne, understreker han.

I en slik prosess er det viktig med  både ildsjeler med ideer og kreativitet, og en 
koordinator som drar i alle trådene. Tynset kommune har tilsatt  en Bernt Robert 
Hanssen i en i 50 prosent koordinator stilling for småsamfunnsprosjektet. 

– Det har i den senere tid vært kritisert at mye av midlene til småsamfunnspro-
sjekter går bort i administrative stillinger. Men noe av koordinatorens jobb består i å 
fi nne alle de andre fi nansieringskildene, poengterer Hanssen. Her er hensikten å få 
bredden i både prosjekter og fi nansiering. Per dato er det til sammen innvilgede en 
drøy million fra ulike fi nansieringskilder, derav 300.000 kroner til ny Vollanbru fra 
Gjensidigefondet. 

Framtidsplanene inneholder to parallelle satsingsområder. Langsiktige og mer 
kortsiktige som omfatt er både næring, idrett , kultur, skole og turisme. De langsiktige 
planene ønsker Hansen og Ydse å omtale som prosessrelaterte, da dett e innbefat-
ter tunge prosesser som arealplanlegging og stedutviklingsplan.  I dett e arbeidet står 
blant annet trafi kksikkerhet sentralt. 

– Det er umulig å lage en stedsutviklingsplan for Kvikne uten å ta hensyn til Riks-
vei 3 med økende trafi kkmengede som skjærer gjennom det langstrakte sentrum. 
Vegvesenet som er pliktig til å prioritere småsamfunnsstedene i en treårsperiode, er 
her en svært viktig samarbeidspartner, understreker Hansen.  

Kviknedølene ønsker også at Kvikne nasjonalparksenter skal få et utvidet infor-
masjonsansvar for Forollhogna nasjonalpark og med ansvar for å drift e satellitt ene. 
Kvikne Nasjonalparksenter har bygningsmessig kapasitet og ønsker større aktivi-
tet gjennom året. Målet er å få en heltidsansatt  ved nasjonalparksenteret på Vollan 
Gård. 

– Å få dett e årsverket vil bety mye for å kunne satse videre på det vi gjennom små-
samfunnssatsingen har fått  til, mener Ydse. Han kan forteller at Kvikne også har søkt 
Direktoratet for Naturforvaltning (DN) om status som nasjonalparklandsby. 

Oppussing og utvidelse av skolen ligger også inne i planen. I forbindelse med 
utbygging av skolen planlegges bygging av en fl erbrukshall.  

I ei bygd som Kvikne er det viktig å skape att raktive rom for økt sysselsett ing, 
styrke etablerte bedrift er og utvikle nye forretningskonsepter, poengterer Han-
sen. Nå blir det superbredbåndslinje via fi berkabel fra Tynset slik at hastigheten 
blir tilstrekkelig for internett baserte næringer. I den gamle doktorboligen skal fem 
håndverkere samlokalisere seg med verksteder og felles utsalg, og et spinningsenter, 
Quick Spinn, planlegges i kjelleren på samfunnshuset.

– Småsamfunnssatsingen gir midler til forprosjekter av denne type tiltak, opply-
ser Hansen. 

Mer informasjon er å fi nne på nett stedet www. kvikne.no

På Kvikne er det nå kamp om styreplassene i Kvikne Uviklings-
lag BA. Mange vil være med å forme utviklinga av Kviknebygda 
gjennom prosjektet ”Revitalisering av småsamfunn”.

FAKTA
”Revitalisering av småsamfunn” er et prosjekt initiert 
av Kommunal og regionaldepartementet. Småsam-
funn er defi nert som områder med lange avstander 
til regionale sentra, vedvarende befolkningsnedgang 
og en sårbar næringsstruktur. Prosjektet ”Revitali-
sering av småsamfunn” ble fra Tynset kommune sin 
side presentert for bygdene Kvikne og Tylldalen. 14 
statlige millioner kroner fordeles til prosjektet som 
skal gå over tre år. 

Hovedmål for småsamfunnsatsingen på Kvikne

Kvikne skal i 2030 være et levende bygdesamfunn 
med gode og allsidige tjenestetilbud rett et mot inn-
byggere, turister og besøkende i alle aldre. Bygda 
skal ha et estetisk "ryddig" bilde og et sentrum med 
gode servicetilbud.
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Leder  og nestleder i Kvikne Utviklingslag Erik Ydse (tv) 
og Britt  S. Grue skal få fart i Kviknesamfunnet mot 2030 
sammen med koordinator for det treårige prosjektet, Bern 
Robert Hansen.Tekst og foto : Ingrid EidePORTRETT



04

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 fredag 12. september 2008.

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.” 

Informasjonsmagasin Tynset kommune

Nr. 2/2008, 2. årgang
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Opplag
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Annonsering i informasjonsmagasinet
Organisasjoner og næringsliv kan annonsere i våre spalter. Ta kontakt med annon-
seansvarlig Th orbjørn Liell i Eireway Ltd 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 3/2008
Fredag 12. september 2008.

Kontaktinformasjon annonsesalg
Eireway Ltd, Kirkbakk Østre, 2540 Tolga
Ansvarlig Th orbjørn Liell
Telefon 952 07 555
Epost info@eireway.ltd.uk
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Annonse

Rausjødalen Setermeieri
Nord-Europas første meierisamvirke 1856-1858

Rausjødalen Setermeieri
holder åpent for publikum hver dag

i perioden lørdag 5. juli til søndag 3. august.
Her får barna hilse på geitekillinger, lam, 

kalver, høner , kaniner og ponny.

Guiding og servering!  Fint utgangspunkt for 
fj ellturer og topptur til Rausjøpiggen.

30 km fra Tynset sentrum. Bomveg.

Velkommen!
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Organisering av næringsarbeidet
Næringsarbeidet i Tynset kommune har gjen-
nomgått  fl ere omorganiseringer de siste årene.
Kommunen hadde tidligere ansatt  egen næ-
ringssjef. Man erfarte da at næringsarbeid 
veldig oft e er et interkommunalt samarbeid, 
og det ble derfor startet en prosess hvor Tol-
ga, Alvdal og Tynset skulle etablere et felles 
næringsselskap. Resultatet ble etablering av 
”Nord Østerdal Utvikling”, hvor Alvdal og 
Tynset gikk inn sammen.  Denne organiserin-
gen varte bare en kort periode.

Nå i dag er Næringsservice AS etablert - et 
samarbeid mellom Stor – Elvdal, Alvdal, Tyn-
set, Tolga og Rendalen. Selskapet er kommu-
nenes 1.linjetjeneste ut mot næringslivet og 
etablerere.  Det er ansatt  4 næringskonsulenter 
i Næringsservice AS. 

Tynset kommune har i tillegg ansatt  egen 
næringskonsulent i ½ stilling som er bindeled-
det mellom kommunen og Næringsservice 
AS. I tillegg er vedkommende kommunens 
saksbehandler på søknader om støtt e fra kom-
munens næringsfond.

Revitalisering av Småsamfunn
Fra januar 2008  og i 3 år fremover  er 7 kom-
muner i Hedmark, blant dem Tynset, involvert 

Rådmannens side

Foto : Ingrid Eide
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i prosjektet ”Revitalisering av småsamfunn”.
I perioden prioriteres disse småsamfun-

nene når Fylkeskommunen skal innvilge søk-
nader på ”Tett stedmidler” – penger som skal 
brukes  til nærings- og samfunnsutvikling i 
deltakerkommunene. 

Arbeidsplasser og kompetanse
Vi har et forholdsvis variert næringsliv her på 
Tynset med mange og varierte arbeidsplasser.. 
Noen næringer skiller seg ut som store og do-
minerende.

Tynset som regionsenter har utviklet seg 
til å bli et betydelig handelssenter med forret-
ninger som dekker de fl este behov. Folk reiser 
langt for å handle på Tynset. 

Tynset kommune samarbeider godt med 
Tynset Næringsforening om tiltak som bidrar 
til å sett e fokus på Tynset og det som foregår i 
kommunen vår.

Et annet kjennetegn ved næringslivet på 
Tynset, er det brede miljøet innen fi rma som 
tilbyr regnskaps- og revisjonstjenester. I disse 
yrkesgruppene er det for tiden vanskelig å re-
krutt ere nødvendig kompetanse. Dett e kan 
kanskje kalles et luksusproblem, men kan bli 
et problem på litt  sikt dersom mangel på fag-
folk blir permanent fordi oppdragene står i kø.

Næringsarealer  
Det er hele tiden et mål å etablere nye bedrif-
ter og arbeidsplasser i kommunen. Vi skulle 
gjerne hatt  fl ere produksjonsbedrift er med va-
reproduksjon for eksport ut av  regionen vår 
også.

Ideelt sett  burde det hele tiden være ledige 
arealer for bedrift er som ønsker å etablere seg 
i Tynset kommune. I dag er det lite slike area-
ler tilgjengelig, og vi må ha fokus fremover på 
å fi nne ledige arealer for nye virksomheter og 
bedrift er. Det bør ikke bli slik at det er mangel 
på næringsarealer som skal hindre utvikling av 
næringslivet på Tynset.

Riktig god sommer til alle våre lesere!

Hilsen
Siri Granum
Rådmann

Magasinet vårt denne gangen 
har næring og næringsutvik-
ling som hovedtema. Da er det 
også naturlig å omtale Tynset 
kommune sin satsing på pro-
sjektet ”Revitalisering av Små-
samfunn”, som er en stor sat-
sing på utvikling av næring og 
av et lite samfunn. Kvikne ble 
valgt ut til bygda vi ønsket å 
satse på denne gangen. 



BILLETTSALG
Telefon billett bestilling: 62 48 52 03

Åpningstider for billett salg og reservering:
 
Onsdager  kl 17.00 – 20.00
Lørdager  kl 11.00 – 14.00
Søndager   kl 17.00 – 20.00

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

Billettbestilling på nett!
Gå til Tynset kommunes hjemmeside 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.

Åpningstider Tynset Bibliotek

Hovedbiblioteket
Mandag-tirsdag kl.11:00 – 15:00
Onsdag  kl.11:00 – 19:00
Torsdag-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
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Fakta

Næringsservice AS – Hvem er de - hva gjør de? 

Næringsservice AS er kommunal næringsutvikling for Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og 
Stor-Elvdal. Dett e interkommunale serviceorganet er etablert som en egen avdeling i Næ-
ringshagen på Tynset med bakgrunn i en samarbeidsavtale mellom de nevnte kommunene 
og Hedmark Fylkeskommune.
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Skal få fart i næringslivet i 

Nord-Østerdal

Tekst og foto : Ingrid Eide

Men hva vil sett e fart i næringslivet
og hva er oppskrift en på en god gründer?  

Politiske møter i 

Tynset kommune i 

august og

september

14.08.08  09:00  Formannskapet
26.08.08  18:00  Kommunestyret
28.08.08  09:00  Formannskapet
11.09.08  09:00  Formannskapet
25.09.08  09:00  Formannskapet
30.09.08  18:00  Formannskapet

Spørsmålet rett es til næringskonsulentene ved 
Næringsservice AS. 

– En sunnmøring blandet med en god dæsj 
nordøsterdøl ville gitt  en fartsinnsprøytning 
i næringslivet i Fjellregionen, mener Audun 
Holte med glimt i øyet.

Det er den tidligere næringssjefstillingen 
de fl este av de nevnte kommuner tidligere 
hadde som nå er organisert i Næringsservice 
AS i Nord-Østerdal. Fire næringskonsulenter 
er ansatt  med hver sine kontakt- og ansvars-
kommuner. 

På tvers av kommunegrenser

– Den samlede kompetansen vi innehar skal 
brukes på riktig plass, uavhengig av kommune-
grenser, sier Monika Male, en av de to kontakt-
personene for Tynset kommune. Hver enkelt 
har kontordag minimum en dag per uke i den 
enkelte kommune, men er tilgjengelig alle da-
ger for møter. 

– Vi skal være tilgjengelig der hvor folk øn-
sker at vi skal være, sier Audun Holte, også han 
med ansvar for næringsutviklingen i Tynset 
kommune. 

Holte mener en av fordelene ved en slik 
organisering er at alle i Næringservice AS blir 
kjent med regionens næringsliv, og dermed 
kan være en koblingsaktør og en nett verksska-
per bedrift er imellom. Sammen besitt er de fi re 
et stort nett verk. 

– En annen fordel er en stadig erfarings-
utveksling ansatt e i mellom, og ved å kunne 
utnytt e hverandres kompetanse gjør vi hver-
andre bedre.  Det er heller ikke kommune-
grensene som bestemmer hvem etablereren 
skal kontakte, det er den kompetansen hver 
enkelt av de fi re sitt er på. 

Utfordringer

En av utfordringene ved den slik organisering 
er imidlertid de lange avstandene i en så stor 

region. 
– Vi skal være tilgjengelige i en radius Kvik-

ne -Koppang-Øversjødalen, det går mye tid i 
kjøring, fastslår Male.

Hva kan så Næringservice AS tilby?
– Det kommer helt an på hvor i prosessen 

den enkelte befi nner seg, men vår hovedopp-
gave er å følge opp og bidra til å utvikle ek-
sisterende næringsliv og bistå etablerere med 
å realisere sine planer om egen virksomhet, 
opplyser Holte.

Næringsservice AS skal være en link til 
Innovasjon Norge, fylkeskommunen og ha 
en oversikt over kanaler for fi nansieringsmu-
ligheter som Innovasjon Norge, kommunale 
næringsfond, og BU-midler. De skal også være 
en døråpner og hjelper for den enkelte bedrift  
eller bedrift sleder som ønsker og har behov for 
å møte representanter fra fi nansieringsinstitu-
sjoner og rådgivingsmiljøer, faglige nett verk 
og ekspertise. 

Likeledes skal vi være en veiviser i den of-
fentlige forvaltning med hensyn til saksgang 
og så videre. Dett e er ukjent farvann og mange 
næringsdrivende er usikre i forhold til forvalt-
ningen, ifølge Holte. 

Utvikling av forretnings- og utviklingsplan 
er også noe en få hjelp hos Næringsservice AS. 
Men næringskonsulentene her er ingen saks-
behandlere! 

Kommunens egen næringskonsulent

Tynset kommune har, i tillegg til årlig bidrag 
med cirka 700.000 kroner til Næringsservice 
AS, ansatt  en egen kommunal næringskonsu-
lent i 50 prosent stilling. 

Bernt Robert Hanssen er kommunens 
saksbehandler på søknader om støtt e fra kom-
munens næringsfond og skal i tillegg være lin-
ken opp mot Næringsservice AS.

– I denne omorganiseringen har ikke kom-
munen hatt  fysisk tett  nok kontakt med  Næ-

ringsservice AS, innrømmer rådmann Siri 
Granum . Derfor trenger vi en egen nærings-
konsulent som en link opp mot Næringsser-
vice AS og som egen saksbehandler opp mot 
kommunens næringsfond.  Dett e vil forbedre 
kontaktfl aten mot publikum. 

Næringsservice AS vil også ha en fast kon-
tordag i uka på rådhuset. Hver mandag har 
rådmann, kommunens næringskonsulent og 
Næringsservice AS koordinasjonsmøter her. 
Andre samarbeidspartnere deltar ett er behov 
i møtene. Rådmann Siri Granum mener dett e 
samarbeidet fører til at alle parter blir lett ere 
tilgjengelig for etablereren. 
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Ja, du leste riktig! Dett e var overskrift en på en 
plakat som man kunne se over store deler av 
Østerdalen sommeren 1958.

Mannskoret Tyslingen i Tylldalen sat-
set stort, og arrangerte en fi skekonkurranse i 
Svarthammerlia i Tylldalen, og hovedpremien 
var en fl unkende ny Skoda!

Arrangementet trakk ikke mindre enn 850 
deltakere, og det ble anslått  at mellom 2000 og 
3000 tilskuere var til stede for å overvære be-
givenheten.

Tylldal Idrett slag ønsker nå å markere 50 
års-jubileet for dett e arrangementet, og vi vil 
forsøke å gjenskape noe av stemningen fra den 
gang.

Det blir derfor avholdt fi skekonkurranse i 
Svarthammerlitjønna søndag 27.juli 2008.

Vi kan dessverre ikke love noen ny bil i pre-
mie, men premielista begynner å ta form, og 
den ser bra ut. 

Det vil bli egen klasse for barn, og vi legger 
opp til et familievennlig arrangement.

For nærmere informasjon vil vi henvise til 
plakater, og media, samt informasjon på www.
tylldalen.net under Tylldal IL.

For 50 år siden

Søndag den 20. juli 1958 arrangerte Mannsko-
ret Tyslingen i Tylldalen en noe spesiell fi ske-
konkurranse i Svarthammerlitjønna i Tyllda-
len.

Sangerne skaff et til veie premier til en verdi 
av svimlende 15 000 kr. Hovedpremien var en 
fl unkende ny Skoda personbil, trolig innkjøpt 
fra Elverum sport! Det var også ekstrapremie 
til beste kvinnelige fi sker.

Spenning

Det er tydelig at det her ble foretatt  en kalku-
lert risiko, og ett er det vi vet hadde fl ere av ko-
rets medlemmer tatt  ut pant i gardene sine for 
å fi nansiere bilen som var førstepremie.

De var nok ganske spente, karene, mens de 
ventet på at det skulle begynne å komme inn 
påmeldinger. Nervøsiteten var heldigvis ube-
grunnet.

6 meter stang, 6 meter snøre

Om morgenen den 20. juli sto det ikke mindre 
enn 850 spente fi skere med hver sin bambus-
stang klar for trekning av fi skeplass.

Bilfi skekonkurranse!Bilfi skekonkurranse!

Det var klare og strenge regler for konkur-
ransen. Det skulle fi skes med stang, mål: 6m 
lang og 6m snøre. Kun mark og dupp var til-
latt .

For å håndtere de 850 deltakerne var det 
ikke mindre enn 150 kontrollører, i tillegg til 
de øvrige i arrangementskomiteen. 

Til tross for den store deltakerskaren og 
mellom 2000 og 3000 tilskuere gikk arrange-
mentet nærmest knirkefritt , med noen små 
unntak.

Startskuddet

En hasteekspedisjon ned til bygda ble igang-
satt  da det på formiddagen viste seg at ingen 
hadde tatt  med gevær til å avfyre start- og 
stoppsignal! 

Denne turen innebar både til dels hastig 
bilkjøring og praiing av annen manns motor-
sykkel, da den møtende køen gjorde det umu-
lig å fortsett e med bil. Men konkurranse ble 
det, og ett  og et halvt minutt  på overtid gikk 
startskuddet.

Da to timer hadde gått , og klokka var blitt  
15, smalt det igjen, som signal på at all meite-
mark skulle bringes på land. Konkurransen var 
over.

Vinneren

Lensmennene By og Th oresen foretok kon-
trollveiing av fangsten, da det her var antall 
kilo, eller skal vi si gram, som telte. 

Vinneren av bilen, Gudleiv Gjermunds-
haug fra Alvdal, hadde nemlig på to timer klart 
å hale i land tre fi sker, med den noe beskjedne 
vekt av 182 gram til sammen! Beste kvinne ble 
for øvrig nr. 7 i konkurransen.

I det hele tatt  må denne konkurransen ha 
vært litt  av et kraft tak for arrangørene, med 
dertil hørende utladning når det hele var over. 
Slikt står det respekt av!

Markering

Det jobbes iherdig med fi npussen av en mar-
kering av denne begivenheten. 

Søndag 27. juli 2008 er det igjen duket for 
konkurranse i Svarthammerlia. Noen bilpre-
mie blir det trolig ikke denne gangen, men vi 
kan love fi ne premier. 

Av Halvor Horten
Tylldal IL

Er du av de som husker den store i fi skekonkurransen i Svarthammerlia 
i Tylldalen? I år er det 50 år siden denne begivenheten, og i år blir det 
igjen mulig å oppleve noe av stemningen fra den gang.

Leserhjørnet



Nr. 2/2008 09

Ordførerens side

Foto : Ingrid Eide

Samarbeid om felles mål!

Framtida til Tynset kommune og Fjellregio-
nen avhenger av at det er godt å bo her. Dett e 
innebærer blant annet at folk får nyte godt av 
gode tjenester og selvsagt at det er mulighet for 
å få arbeid. Det er viktig å løft e opp betydnin-
gen av å videreutvikle og skape ny virksomhet, 
både innen det off entlige og innen det private 
næringsliv.

Økt virksomhet

Næringslivet er kanskje den sektoren som i al-
ler størst grad har innrett et seg i forhold til at vi 
må stå sammen her i Fjellregionen, men også 
kommunene er blitt  fl inkere til det. 

Tynset må ta et spesielt ansvar og være of-
fensive i forhold til utviklingen, sammen med 
det andre regionsenteret Røros. 

Hele regionen har felles mål om økt virk-
somhet i næringslivet og i det off entlige, samt 
å øke bosett ingen. 

Selvsagt er det naturlig med litt  indre kon-
kurranse og kiving, men de store utfordrin-
gene har vi faktisk til felles, noe som krever 
samarbeid kommunene imellom. 

Felles utfordringer

Våre felles utfordringer er spesielt knytt et til 
infrastruktur. Avstanden til sentrale strøk er 
stor, og den blir ikke mindre av at standarden 
på veg, jernbane og fl ytilbud er dårlig. Dett e 
påvirker både bosett ing og næringsliv. 

Riksveg 3 er et kapitt el for seg sjøl. Veien 
er ikke bygget for den trafi kkmengden den har, 
noe som har gjort den nedslitt  og svært farlig 
å ferdes på. 

En annen felles utfordring er togtilbudet. 
Antall avganger sørover er rimelig bra, men 
reisetiden er altfor lang. Nordover er tilbudet 
elendig. 

Flytilbudet fra Røros er også viktig for 
mange her oppe. Slik det er i dag, med avgang 
midt på dagen, dekker den ikke et ønsket tilbud 
med avgang morgen og kveld. Lyntog gjennom 
Østerdalen er også noe vi står sammen om.

Kommunen som tilrettelegger

Kommunen driver virksomhet på mange om-
råder, og i forhold til næringslivet skal den 
først og fremst være en tilrett elegger. Derfor 

er det viktig at kommunen sett es i stand til det 
gjennom økonomisk handlingsrom. Om det 
er dårlige tider for kommunene, vil det i neste 
omgang gå ut over næringslivet. 

Når det gjelder tilrett eleggingen for virk-
somhet, er det først og fremst gjennom arbei-
det med kommune- og reguleringsplaner at 
dett e skjer. Her legger kommunen infrastruk-
turen for næringsutvikling og annen virksom-
het.

Sentral påvirkning

En viktig rolle kommunen har i forhold til næ-
ringslivet er også muligheten til å påvirke sen-
trale myndigheter. Vi politikere bør bli enda 
fl inkere til å presse på i forhold til å forbedre 
rammebetingelsene for vårt lokale næringsliv 
og off entlige virksomhet. Her vil fylkeskom-
mune, storting og regjering være naturlige mål 
for vårt arbeid. 

Vi kan skrike og bære oss så mye vi bare or-
ker lokalt, men det hjelper lite når avgjørelsene 
fatt es i sentrale strøk. Selv om avstandene er 
store, må vi innse at det kan være mye å hente 
på å arbeide målrett a med å påvirke de sentrale 
myndighetene.

Næringsservice

Tynset kommunes førstelinjetjeneste i møte 
med næringslivet ivaretas av Næringsservice 
fra Nord-Østerdal Næringshage. Vi har valgt 
å gå sammen med fi re andre kommuner om 
denne tjenesten, og tror det kan gi gevinst å 
samordne et slikt arbeid, nett opp ut fra tanken 
om at sammen er vi sterkere. 

Videre viser det seg at regionen i dag frem-
står som en bosteds- og arbeidsregion. Håpet 
er at Næringsservice skal hjelpe både eksiste-
rende og ny næringsvirksomhet med å utvikle 
seg. 

I tillegg har kommunen en halv stilling som 
saksbehandler for næringsfondsaker, og en 

halv stilling knytt et opp mot småsamfunns-
satsinga på Kvikne. For øvrig er mye av ordfø-
rerens tid knytt et opp mot næringsfremmende 
arbeid.

Kunnskap og utdanning

En annen viktig faktor i forhold til det private 
næringslivet og off entlig virksomhet er kunn-
skap og utdannelse. Det ett erspørres mer og 
mer i alle bransjer, og vi må lokalt tilby dett e 
på bredt grunnlag helt fra barneskolen av, via 
videregående skole, til og med høyskolenivå. 

Mange tar selvsagt utdannelse utenfor vår 
region, men det desentraliserte høyskole-
tilbudet vårt er svært viktig for å kunne fylle 
off entlig og privat virksomhet med kvalifi sert 
personell. Høyskolen i Hedmark har nå sagt 
opp avtalen med vår lokale koordinator, men 
vi vil kjempe for at det igjen kommer på plass 
ressurser til en slik stilling. 

Konkurransefortrinn

Tynset kommune og regionen har på mange 
måter et godt og variert næringsliv, med stort 
potensiale for utvikling. 

Det er viktig å peke på våre gode eksempler 
og konkurransefortrinn når vi forsøker å utvi-
kle næringslivet. For å nevne noe: vi har god 
plass, ligger ”midt i landet”, lav arbeidsgiverav-
gift , kvit vinter, gode off entlige tilbud, ren na-
tur og unik kultur, glade kyr, god arbeidskraft  
og mye mer. 

Ved å fokusere på det positive i vår egen 
kommune og region, og samtidig arbeide med 
utfordringene, tror jeg det er mulig å skape 
både økt tilfl ytt ing og langt fl ere arbeidsplas-
ser.

God sommer alle sammen!

Bersvend Salbu
Ordfører
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GARBORGDAGENE 2008

”ÅND MÅ VINNA PÅ TROLL TIL SIST”

Tema: Miljø

Lørdag 30. august 

Kl 19.00 – 22.00 i Storsalen, Tynset kulturhus
Ulike innfallsvinkler til temaet miljø og miljøvern. 
Litt erært innsalg ved forfatt er Gunvor Andbo Nygaard.
Foredrag ved Svein Olaf Th orbjørnsen, professor i etikk fra menighetsfakultetet.
Nils Faarlund, naturfi losof.
I tillegg et foredrag med lokal vinkling - om grenselinjer mellom vekst og vern i forvaltningen.

Servering av lokal og økologisk mat. Kunstneriske innslag.

Søndag 31. august

Kl 10.30
Gudstjeneste Kolbotn

Kl 11.30
Omvisning Kolbotn v/Arne Dag Østigaard

Kl 12.00
Måltid utendørs på Kolbotn. 
Mat inspirert av Hulda Garborg. 
Mat og matprat v/ Shivcharn Dhillion.

Kl 15.00 i Tynset kulturhus
Teaterforestillingen ”Størst av alt er kjærligheten” av og med Eva von Hanno. 
Om Hulda Garborg og hennes kunstnervenner. 

NORDØSTERDALSMUSEET 

Integrering eller mangfold? 

Innvandrerportrett fra Nordøsterdalen 

Utstillingen baserer seg på radiointervjuer og 
fotografi  av 12 innvandrere fra kommunene 
Tynset, Tolga, Os, Rendalen, Alvdal og Foll-
dal. Gjennom lyd, bilde og tekst får vi inn-
blikk i møter mellom kulturer, mennesker på 
fl ukt, etablering av nye hjem, savn, og håp for 
fremtiden. I tillegg presenterer utstillingen tall 
og fakta om innvandring til Nord-Østerdalen 
i nåtid og fortid. Målet med utstillingen er 
økt bevissthet om det kulturelle mangfoldet i 
Nord-Østerdalen. 

Utstillingen står opp ut oktober.

Nordøsterdalsmuseet
Kongsv. 6, 2500 Tynset 
Telefon: 62 48 08 70 

Kontoret er åpent:
Kl 08.00 - 15.30, torsdag 08.00-19.00. 

Museet på nett : www.nordosterdalsmuseet.no



Arbeidstakere ved Arbo Tynset AS sørger for å 
holde Tynset ”Rent og Pent”. Kommunen har 
en intensjonsavtale med bedrift en som gjen-
nom hele året sørger for at søppel ikke ligger 
og fl yter i sentrum. 

Sommerstid er fi re mann ute daglig i om-
rådet Ramsmoen, sentrum og Parkveien. Vin-
terstid er det en person som to ganger i uka 
dekker samme område.

Samme avtale har bedrift en i år inngått  med 
Trontorget . Der er det også patruljens ansvar 
og holde rent. 

– Dett e er et hyggelig arbeid.  Vi får mange 
positive  og hyggelige tilbakemeldinger fra 
folk, og vi får være ute , i all slags vær. Og det 
vises fort hvis vi ikke gjør jobben vår. Det er 
det bred enighet om hos de fi re som i sommer 
holder byen ren, sier Magne Haug.

Ryddepatruljen:  Fra venstre Magne Haug, Erik 
Strømshoved, Lillian Moldstad. 

”Rent og pent”-patruljen på Tynset

Tekst og foto : Ingrid Eide

Hulda og Arne Garborg ved diktarstua 1888. Tømrerne på bildet er Erik Stry-
pet og Esten Vangen. Fotografi et er sannsynlig tatt  av Ola Geelmeyden.

Repro: Nordøsterdalsmuseet

Tynset kommune og Nordøsterdalsmuseet 
er invitert til å samarbeide om et planlagt na-
sjonalt Garborgsenter på Jæren.
I arbeidet med å gi senteret innhold og som gode formidlingsa-
renaer vil tre videregående skoler i de tre områdene Garborg 
hadde tilknytt ing , Asker, Jæren og Nord-Østerdalen, peke ut 
fem elever til å være rådgivere. Disse skal velges blant elever som 
starter videregående til høsten. De skal representere klassen og 
skolen å gi innspill og ideer til prosessen fram til senteret åpner 
i 2011.

Nasjonale Garborgdager planlegges hvert tredje år i disse tre 
områdene. Det nasjonale senteret vil være direkte med i planleg-
ginga til hovedmarkeringen. 

De tre museene som er etablert i hvert område bør få en vik-
tig rolle i å drive arbeidet lokalt i kontakten med senteret sine 
oppgaver, og til beste for alle parter foreslår Einar Schibevaag , 
prosjektleder for Nasjonalt Garborgsenter. 

Han er opptatt  av at de tre kommunen skal ha en tett  dialog 
med Garborgsenteret i arbeidet med å gi det innhold. 

Nett stedet til Garborg vil bli en møteplass for alt som skjer i 
Norge som relateres til Garborg , samt være en markedsplass for 
arrangement, prosjekter og så videre.

Nasjonalt Garborgsenter - et formidlingssenter for framtida
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Helsestasjonens formål er å fremme barns 
helse og forebygge sykdom og konsekvensene 
av sykdom. På Tynset er dett e en tjeneste som 
omfatt er svangerskapskontroll, helsestasjon 
for barn fra 0-5 år, skolehelsetjeneste fra 6 til 
20 år og helsestasjon for ungdom opptil 20 år. 

Tjenesten skal fremme både fysisk og psy-
kisk helse. Tilbudet omfatt er alle familier, barn 
og ungdom. 

Helsestasjonen gir også tilbud til dersom 
kommer fra andre land. 

Elfrid O. Skjæret er ledende helsesøster ved 
Helsestasjonen. Hun understreker viktigheten 
av et nært samarbeid mellom barnehage, skole, 
hjem og helsestasjon for så tidlig som mulig å 
kunne oppdage barn og unge som har behov 
for hjelp. Skoler og barnehager er derfor nære 
samarbeidspartnere.

Nettverksgrupper 

Nett verksskapende arbeid er et satsingsom-
råde ved helsestasjonen. Helsesøster trekker 
fram fl ere ulike nett verksgrupper i denne tje-
nestens regi, for eksempel nett verksgrupper 
for småbarnsforeldre og egne elevgrupper. De 
ønsker også å strarte gupper for tenåringsfo-
reldre hvor kommunikasjon og konfl ikthånd-
tering er fokusert. Der kan man fi nne støtt e og 
det kan gi trygghet og mot til å sett e grenser. I 
følge helsesøster kan dett e ikke minst bidra til 
å mobilisere familiens egne ressurser og evne 
til problemløsning.

”Godt samliv” er et parkurs til hjelp og 

inspirasjon for nybakte foreldre som er midt 
oppi en ny livssituasjon, og som oft e medfører 
store utfordringer i parforholdet. Kurset foku-
serer på de ressusrser og muligheter par har for 
å fi nne gode løsninger sammen. 

– Et godt parforhold er alltid et pluss for 
barnets oppvekst, understreker Skjæret.

Med nett verksgrupper vil helsestasjonen 
bidra til at småbarnsforeldre får et utvidet til-
bud om møteplass ved Tynset helsestasjon, 
der de kan ha sosialt samvær, utveksle erfarin-
ger med det å ha barn, ha lekestund for barna 
osv.

– Hovedhensikten med disse sjølhjelps-
gruppene er at folk skal kunne møtes og hjelpe 
og støtt e hverandre i samme situasjon. Hel-
sestasjonen skal være medspiller og ansvarlig 
for å organisere tilbudene, opplyser Elfrid O. 
Skjæret. 

Flere satsingsområder

I ungdomskolen og videregående skole foku-
seres det på psykisk helse i samarbeid med 
BUP. (Barne- og Ungdompsykiatrien). –Vi 
ser at ett er hvert som barna blir større blir det 
avdekket fl ere og fl ere psykiske problem. Å re-
dusere disse tallene er et av de viktigste målene 
våre, og da gjelder å oppdage skjevutvikling så 
tidlig som mulig. Det å arbeide tverrfaglig gir 
fordeler på mange måter. 

En faggruppe bestående av fysioterapeut, 
skolelege, tannhelsetjeneste og helsesøstere er 
nå i startgropen med å etablere tilbud for over-

vektige barn og ungdom. Satsing på prosjektet 
”Trygge lokalsamfunn” skal sikre barn og unge 
en trygg oppvekst, og røykeavvenningskurs i 
videregående skole skal få ungdom til å stum-
pe røyken. 

Utfordringer

I samarbeid med helsetjenesten i omkringlig-
gende kommuner fokuserer helsestasjonen på 
Tynset på overgang fra ungdomskole til vide-
regående skole. I vår store region bor en del på 
hybler. 

Det er også en generell økning i antall elev-
er som dropper ut av videregående skole i lø-
pet av det første skoleåret. Det vil helsestasjo-
nen i følge Skjæret være med å forbygge ved å 
øke tilgjengeligheten i videregående skole for 
å møte ungdom med sammensatt e problemer. 
Helsesøster har også samtaler med førsteårs-
elever hver høst.

Alle som har behov for langvarige og koor-
dinerte tjenester har rett  til å få utarbeidet en 
individuell plan. Kommunen har egen system-
koordinator for dett e tiltaket. Hovedhensikten 
med en individuell plan er å sikre at en sjøl og 
fagapparatet rundt samarbeider mot de samme 
målene. Denne skal også vise en arbeidsdeling 
mellom deg og fagpersoner som jobber rundt, 
og tiltakene som iverksett es skal være rett et 
mot de mål en har. 

Mer informasjon på
www.shdir.no/publikasjoner 

Helsestasjonen
– et mangfold av tjenester

Fire helsesøstre, en jordmor og andre fagpersoner sørger 
for at tynsetinger skal ha en så god helse som mulig. I både 
kropp og sjel. Tekst og foto : Ingrid Eide

Babygruppe: 
Hermann Håkenstad,

Adel Rusten,
Ida Joanne Oldertrøen,

Lars Løkken Nesset,
Hedda Hylen

og Sem Kruithof
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Bemanning helsestasjonen

2 helsesøstre i 100 % stilling og 2 helsesøstre i 70 % stilling, samt jordmor, som 
tilsammen utgjør 3,4 årsverk.

Fagpersoner ved helsestasjonen samarbeider tett  med lege, fysioterapeut, psykia-
trisk sykepleier og tannpleier.

Folkehelsegruppe

Finnes både i grunnskole og videregående skole. Målsett ingen er å samordne helsear-
beidet ved skolen og fokusere på forebyggende helsearbeid.

Barselgruppe: Fra venstre May Sissel Nilsson, Omar Rusten, Monia Shelbi Rusten, Nadia Rusten, Elisabeth 
Espeland , helsesøster Dagny Hauge, Elisabeth Løkken og Guro Nyhus. På gulvet Hermann Håkenstad, 
Adel Rusten, Ida Joanne Oldertrøen, Lars Løkken Nesset, og Hedda Hylen.

Øverst: De fi re helsesøstrene( fv) Monica Bjerknes, Olaug Sørhuus, 
Dagny Hauge og Elfr id O. Skjæret (ledende helsesøster). Jordmor 
Elisabet Motrøen var ikke tilstede.

Over: Skolehelsetjenesten: Fra venstre: Yngvild Rye, Linn Monica 
Lilleberre, Annika Ødegård og Elfr id O. Skjæret.

Under: Høydemåling: Helsesøster Monica Bjerknes måler hvor høy 
Nadia er blitt .

Skolehelsetjenesten

Gir råd og veiledning i helsespørsmål og er en støtt espiller for foreldre, elever og barn. 
Helsesøster er tilstede ved alle skoler i kommunen på faste kontordager. Her kan elever 
henvende seg ved behov uten timebestilling. 

Barne- og ungdomsteamet (BUT)

Består av representanter fra barneverntjenesten, helsestasjonen, skole/barnehage og 
PP-tjenesten. Gir akutt hjelp i vanskelige situasjoner.

Helsestasjon for ungdom

Dett e er et supplement til skolehelsetjenesten og er et tilbud på ett ermiddagstid. Her 
samarbeider helsesøster med turnuslege.

Hva vi kan hjelpe med?

Noen stikkord: Kropp og helse, spiseforstyrrelser, rusproblemer, prevensjon og sek-
sualopplysning, mistrivsel og psykiske problemer, vanskelig livssituasjon i forhold til 
skole, fritid, familie.
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Kommunen informerer
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

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 legevaktsen-
tralen på telefon 62 48 22 11. 

Tynset

Legekontor

Ut å reise i sommer?

Ut å reise i sommer? 
Husk alltid vaksine i god tid!

Ta kontakt med helsestasjonen så fort som mu-
lig. Her får du gode råd om forholdsregler for å 
unngå sykdom og oversikt over hvilke vaksiner 
du trenger i ulike deler av verden. Ta med vaksi-
nasjonskort dersom du har et fra tidligere.

Råd til bønder i Tynset:

Husk stivkrampevaksine hvert 10. år!

Kontaktt elefon: 62 48 51 55 / 62 48 51 53

Godt samliv
Parkurs for førstegangsforel-

dre

1. september kl. 1700-2100
9. september kl. 1700-2100

Dett e er et tilbud til par som har fått  en ny 
livssituasjon ved å bli førstegangsforeldre. 

På dett e kurset som går over to kvelder 
vil vi snakke om metoder og verktøy for å 
løse hverdagsproblemer og styrke kommu-
nikasjonen i parforholdet. 

Det er langt bedre å være forberedt enn 
å mått e lete ett er løsninger når ting er blitt  
vanskelig! Psykolog og familieterapeut inn-
leder.

Kurset er gratis

Påmelding: 
Innen 11.september til helsestasjonen
telefon 62 48 51 53. 

Helsestasjonen informerer

Kikhoste

Det er i løpet av 2008 registrert en økt fore-
komst av kikhoste blant både barn, ungdom 
og voksne i Tynset kommune. 

Vaksine gis til spedbarn, samt at 2.trinn 
får påfyll av vaksine. Beskytt ende vaksine 
mot kikhoste varer ikke ”evig” som enkelte 
andre vaksiner. Kikhostevaksinen varer i 
cirka fem år. 

Påvises kikhoste i en husstand med barn 
under to år og familiemedlemmer med al-
vorlige astma, medfødt hjertefeil og eller 
med nedsatt  immunforsvar, skal det gis 
erytromycin forebyggende til alle ikke-
beskytt ede husstandsmedlemmer, både 
voksne og barn. 

Det anmodes å kontakte lege for under-
søkelse ved kraft ig hoste hos barn og forel-
dre.

Gårdskart
Bøndene får kart over egen gård

Bønder i Tynset kommune vil i løpet av som-
meren og høsten få et nytt  kart av eiendom-
men sin. 

Enhet for landbruk og miljø i Alvdal kom-
mune vil sende eller dele ut gårdskart til hver 
enkelt grunneier i Tynset, som har jordbruks-
areal. Kartene viser hvordan jordbruksarealet 
fordeler seg på de enkelte landbrukseiendom-
mene. 

Hensikten med kartene er å få frem riktige-
re tall for hvordan jordbruksarealene fordeler 
seg for hver enkelt bonde. Arealene endrer seg 
over tid; enkelte områder gror igjen, andre ny-
dyrkes, arealer skift er eier, grenser endres, nye 
veier og hus kommer til og andre blir borte. 
Slike endringer er viktig å få med når bonden 
søker om tilskudd for arealene. 

Finner eieren feil på kartet, skal det meldes 
fra til landbrukskontoret slik at man kommer 
fram til det riktige arealtallet.

Kommunen ber også grunneiere melde fra 
at kartene er i orden.

I Tynset deler vi opp kommunen i forbin-
delse med oppstarten av dett e arbeidet. Først 
ute var Tylldalen og Kvikne. Resten av kom-
munen får oppstart i løpet av høsten. 

Kommunes buer
i Kvikne østfj ell
 
Tynset kommune eier 4 buer i Kvikne østfj ell, 
i Grønntjønnan/Y-tjønnanområdet, innenfor 
og ved grensa til Forollhogna Nasjonalpark.

Veibua (Hårråbua) ligger ved atkomstveien 
og er låst om sommeren. Bua må reserveres på 
forhånd. Kontakt Servicetorget, Rådhuset.

 De tre buene inne i selve området (En-
molægeret, Tjuvholtbua og Y-Tjønnbua) står 
åpne hele året, bortsett  fra 10 dager under ry-
pejakta i perioden 09.09. - 19.09. I tillegg er 
Y-tjønnbua forbeholdt garnfi skere fredag til 
søndag i perioden 01.07. - 17.08. og dermed 
stengt for allmennheten helgedagene i denne 
perioden.  

Alle buene har i løpet av de siste årene blitt  
restaurert og er god stand. Buene er utstyrt 
med vedovn, propanapparat (kokeplater), sol-
cellepanel, ulltepper og enkelt kjøkkenutstyr 
for 4-6 personer. 

Ta hensyn til andre fj ellfarere. Forlat bua i 
den stand du sjøl ønsker å fi nne den. 

Overnatt ing i buene koster kr 100,- pr. natt  
pr. person. (Dersom fl ere enn 2 personer er 
prisen kr 50,- pr. pers. pr. døgn). Giroblanket-
ter for innbetaling ligger i buene. Leie av bu 
kan også betales i Servicetorget, Rådhuset.

 Oppsyn med buene utføres av fj elloppsy-
net knytt et til Kvikne Utmarksråd.

Ved feil, mangler, tips: 
Ta kontakt med Servicetorget Tynset
Telefon: 62 48 50 00
Epost: postmott ak@tynset.kommune.no

Restaurering og nybygg/påbygg av hus i 

landskapsvernområdene

Sekretariatet for forvaltning av Forollhogna nasjonalpark har mott att  kr 50 000 til å kjøpe 
konsulentt jenester til hjelp for deg som planlegger å vedlikeholde eller restaurere bygninger i 
nasjonalparken eller landskapsvernområdene. Midlene er øremerket litt  større restaurerings-
tiltak, bruksendring, eller eventuelt oppføring av ny bygning.  

Kommunene kan allerede tilby gratis ”førstehåndsveiledning” ved bruk av anbefalte 
fagpersoner eller fi rmaer med god kulturvernfaglig bakgrunn (bl.a. gjennom Nordøster-
dalsmusèet og Uthusprosjektet i Røros kommune), men nå kan vi også tilby støtt e til tiltak 
som mått e komme utenom denne veiledningen. 

 Dersom det er ønskelig å bruke andre fagpersoner/fagmiljøer enn de som står på lista, må 
dett e avklares med den enkelte kommune først.  

Midlene gjelder for 2008, for 7 kommuner, så her er det bare å melde seg på! 
 
Tynset kommune
Hilde Aanes, telefon 624 89 000
Epost: hilde.aanes@alvdal.kommune

Setrer i Magnilldalen
 
Ryansetra

Setra ligger ved Ryantjønna, ca. 8 km fra Lonå-
sen i Tunndalen. Setra har gode tur- og fi ske-
muligheter og ligger innenfor det nye Magnill-
dalen / Busjødalen landskapsvernområde. Fra 
setervangen går det to merka turløyper rundt i 
det gamle kulturlandskapet. I Ryantjønna fi n-
nes ørret. Fiske i Ryantjønna forvaltes dekkes 
av ”Tynsetkortet”. 

Setra er nyrestaurert og inneholder sove-
plass til 5 personer. Setra har alt nødvendig 
utstyr for matlaging, og propanapparat for å 
koke på. Det er ikke elektrisk strøm eller inn-
lagt vann. Vannet hentes i bekken eller i tjønna 
like ved (ca. 40 m). Sanitære forhold ellers: 
Utedo. Du må ta med sengetøy (dyner/sove-
poser) sjøl.  

Dersom det er stor interesse kan Ryan leies 
til samme leietaker maksimalt 1 uke pr. år. Ut-
leie forbeholdes innenbygds boende. Dersom 
det er stor interesse forvaltes også dett e et-
ter søknad og trekning. Dersom ledighet kan 
Ryan også leies ut til utenbygdsboende.

Fløttvangen

Fløtt vangen ligger 6 – 7 km fra Lonåsen, 50 m 
fra Magnilla. Her er det fi ne fi skemuligheter 
for ørretfi ske. Setra er noe større enn Ryanse-
tra; her er det soveplass for 7 personer. Ellers 
er standarden lik på de to setrene.

Leieren plikter å behandle hus og innbo 
på en forsvarlig måte, og forlate setrene i den 
stand du sjøl ønsker å fi nne dem.

Leiepriser

(Innenbygds/utenbygds)
Pr. dag kr 200/300
Pr. helg kr 500/600
Pr. uke kr 1000/1200
 

For utleie: 
Kontakt Servicetorget telefon 62 48 50 00
eller biblioteket/turistinformasjonen
telefon 62 48 52 18

Illustrasjonsfoto

Det holdes åpne informasjonsmøter der 
de frammøtt e får delt ut karta, og de øvrige får 
kart tilsendt i posten. Det sett es tilbakemel-
dingsfrist på 3 uker fra møtedato. 

Opprett et kart skal legges til grunn for be-
regning og utbetaling av produksjonstilskudd 
i jordbruket fra og med søknadsomgangen i 
august 2010.
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Turistinformasjon for Tynset

Turistinformasjonen holder også i år til i bibliotekets lokaler i Rådhuset.

Åpningstider for turistinformasjonen 1. juli – 20. august:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag kl 11-17.

Onsdag kl 11-19. Søndag kl 12-19.

Bli med på SommerLes 2008
Bibliotekene i Nord-Østerdal fortsetter lesekampanjen SommerLes

Bibliotekene i Nord-Østerdal fortsett er lesekampanjen SommerLes. I år med støtt e fra Hedmark 
Fylkesbibliotek. Kampanjen foregår i perioden 2. juni til 1. september. 
Et lesepass stemples for hver bok som leses og må leveres innen 1. september for å være med i 
trekningen. Leseevnen går oft e tilbake i løpet av lesefri sommer. Denne sommeren kan bli en 
sommer for framgang i lesing. Men i stedet for å fokusere på pliktlesing, ønsker vi å vise at lesing 
er gøy! En bok kan være med over alt. I sol og regn, på fj ellet, på stranda, på toget, eller rett  og 
slett  i godstolen hjemme. 

 Lån og les minst 5 bøker og bli med i trekningen av bokpremier. Elevene får lesepass på 
biblioteket. Der skriver de inn titlene på bøkene de har lånt og lest. Ved levering blir lesepasset 
stemplet som kvitt ering. Om boka leveres i kassa, kan det ordnes med stempel senere. 

Lesepasset må leveres utfylt med navn til biblioteket innen 1. september for å bli med i trek-
ningen. 

Illustrasjon: Inger Helene Høyen Hodøl

Informasjon om ny 

serveringslov

Loven trådte i kraft  01.01.2008 og har som 
formål å sikre forsvarlig drift  av serverings-
stedene ved blant annet å hindre illojal 
konkurranse.

De nye reglene i serveringsloven utvider 
blant annet området for hvem som skal ha 
bevilling og gir politiet videre fullmakter.

Loven gjelder etablering og drift  av alle 
serveringssteder, der det foregår servering 
av mat og/eller drikke og hvor forholdene 
ligger til rett e for fortæring på stedet. Gjel-
der også bensinstasjoner og gatekjøkken. 

De som ikke har serveringsbevilling et-
ter den nye loven, kan ta kontakt med ser-
vicetorget for utlevering av søknadsskjema 
og mer informasjon om gjennomføring av 
etablererprøven. Serveringsstedets daglige 
leder må ha gjennomført en etablererprø-
ve.
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Vi har vært i drift  i snart fi re måneder nå, og vi 
ser litt  konturer av veien vår. Folk er fl inke til å 
komme innom med tanker og ideer, og det er 
grunnleggende. Fortsett  med det! 

Vi må få greie på hva som trengs av tilbud, 
først når vi vet det, kan vi starte opp. Vi føler 
oss veldig velkommen på Tynset da, og det 
gjør jobben ekstra givende og spennende. Det 
vises at folk har ventet på dett e tilbudet i fl ere 
år. Pengegaver har vi også fått . Tusen tusen 
takk!

Frivillighetssentralen skal være en møte-
plass for ALLE. Vi planlegger bla mødretreff . 
Her håper vi mange vil komme for å treff e an-
dre som har småbarn. Det blir muligheter for 
å få nye venner, gjøre noe ilag med andre og 
kanskje lære noe nytt ?

Leksehjelp er i boks. Dett e tilbudet blir 
sendt ut til alle i 3. til 6. klasse på barneskola. 
Her har positive pensjonerte lærere sagt seg 
villig til å gjøre en innsats.

Er du hybelboer og har lyst til å lære litt  
mere om matlaging og ernæring? Da må du 
melde deg på hos oss. Vi starter i oktober og 
holder på til jul..og lærer om hva som er viktig 
å få i seg for å mestre en travel hverdag.

Seniornett  – dataklubb, med innledende 
datakurs. Synes du dett e høres interessant ut, 
så kom innom og få mere informasjon. Hvis 
interessen er stor nok, starter vi tidlig i høst.

Tynset Røde Kors vil i samarbeid med oss 
starte besøkstjeneste. Her trenger  vi besøks-
venner. 

Har du litt  tid til overs? Har du lyst til å få 
mere mening i hverdagen din? Det er du som 
bestemmer hvor mye tid du kan bruke og hva 
du vil bidra med.

Besøke noen som er mye alene?• 
Starte en aktivitet ?• 
Være med å arrangere kafé?• 

Pensjonistkoret har øvelse hver mandag og 
på torsdager er det trim. Har du lys til å være 
med her så ta en tur til oss og vi skal informere 
deg om oppstarten i høst.

Vi på frivillighetssentralen skal jo være for-
midlere. Vi ønsker å ha en koordinerende rolle 
mellom frivillige lag og organisasjoner, og mel-
lom det frivillige og det off entlige. 

Tror du frivillighetssentralen er noe  for 
deg ? Kom innom da vel!

DYRK DUGNAD – HØST GLEDE

Hilsen 
Gudrun Bakken på fr ivillighetssentralen
Telefon 62481101, 41651712

PS: Sommerferie uke 28, 29 og 30.

Foto : Ingrid Eide

Frivillighetssentralen



Kort historikk

Fra 1700-tallet og frem til 1877 lå sentrum av Tynset på Neby. Bygdebyen Tynset er vokst 
opp rundt jernbanestasjonen som ble anlagt i 1877. Jernbanen og drift a ved Røstvangen 
gruver førte til en rivende utvikling av Tynset sentrum i perioden 1880 til 1920. Jernbanen 
brakte med seg turister og det føret til en oppblomstring av hoteller og pensjonater. Veksten 
stagnerte da Røstvangen gruver gikk konkurs i 1920. Siden 1960 har bygningsmiljøet ved 
og rundt Tynset stasjon endret seg mye. Eldre og betydningsfulle trebygninger og bygårder 
som sorenskrivergården ble revet på 60 og 70-tallet og gitt  plass til nye byrom og ny bebyg-
gelse. 

Følgende er noen  generelle anbefalinger fra Multiconsult 
Adkomst til sentrum må markeres bedre med kunstnerisk utforming av sentraløyer i • 
rundkjøringer i enden av Brugata og Parkveien
Forbindelsen mellom de to sidene av jernbanelinjen bør styrkes med bedre utfor-• 
ming av eksisterende overgang, og ny overgang/undergang Trontorget-Parkveien.
Det anbefales her en oppstramming av arealet med klare soner for kjørende og gå-
ende. Området inn mot bommene sikres med murer. Mot Parkveien sikres det med 
fl ett verksgjerdet med hekk.
Plassdannelser og oppholdssoner bør videreutvikles. (Deler av dett e behandles i • 
torvplanen)
Det er viktig å stramme opp gatetverrsnitt et. Det anbefales et tverrsnitt  som tydelig • 
defi nerer gateløpet med avklarte og adskilte soner for kjøre- tøy og myke trafi kkanter. 
Beplantning og materialbruk skal bidra til å markere gateløpet og senke farten. 
Den eldre bebyggelse rolle i gatebildet styrkes og særpreget av variert bebyggelse vi-• 
dereføres.
I fl ere av kvartalene i Tynset er det mulighet for fortett ing. Viktige forhold som da må • 
ivaretas er at nye bygg tar opp høyder, linjer eller rytmer fra omgivelsene Ny bebyg-
gelse skal henvende seg til gaten.
Innbyrdes størrelsesforhold må ikke forrykkes. • 
Enkle former er karakteristisk for området. Detaljering må være enkel og spille på • 
eksisterende nøkternhet for detaljer som preger området.
Bruk av trematerialer i fasadene sentrum må tilstrebes. • 
Takform må vurderes i den enkelte byggesak i forhold til tomt og omkringliggende • 
bygg.
Takform varierer i Tynset og nye bygg kan ha saltak eller fl att  tak. • 
Det anbefales at Tynset viderefører den frie fargeholdning som i dag gjelder i sen-• 
trum, men at farger primært velges innenfor en felles ramme av jordfarger i ulike va-
lører, samt variasjoner av hvitt , rødt gult og oker.
Det anbefales at kommunen utarbeider retningslinjer for utforming og bruk av skilt • 
og skiltt avler samt belysning av disse. Skiltbukker og skilt på tak bør forbys gjennom 
forskrift en. Skiltbukker på smale fortauer skaper vansker for funksjonshemmede.
Hvitmalte stakitt gjerder ut mot gate som avgrensing av eiendom videreføres.• 

Mer info på www.tynset.kommune.no (Kommunedelplan Tynset tett sted)

Enhver kommune trenger et verktøy som hjelpemiddel ved videre-
utviklingen av de fysiske omgivelsene i sentrum.  Det samme verk-
tøyet trenger både kommunens byggesaksbehandlere og politikere. 

På vegne av Tynset kommune har  Multiconsult AS i Trondheim 
utarbeidet en estetisk veileder for Tynset sentrum. Veilederen skal 
også gi råd til huseierne i sentrum som ønsker å videreutvikle sine 
eiendommer, og fortelle oss litt  om hva er pent, hva er ikke pent, 
hvilke materialer og farger kan vi bruke og ikke bruke. 

Jernbaneovergangen
Foto viser dagens situasjon ved jernbaneovergangen midt i sentrum. 
Skissen viser oppstramming av arealet, med klare soner for kjøren-
de og gående. Områdene inn mot bommene sikres med murer. Mot 
Parkveien sikres det med fl ett verksgjerde med hekk.

Kongsvegen
Udefi nerte restarealer og parkering mot vest strammes opp ved bruk 
av gjerder og beplantning.Rundt eldre bebyggelse med hagesituasjon 
(re)etableres stakitt gjerder som klargjør overgang mellom off entlig 
og privat sone.
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Gode anbefalinger
for et vakkert og estetisk sentrum

Trontorget
Idéskisse til utforming av 
plass foran Trontorvet med 
fl att  parti i øvre del med 
benker og blomster. Trapp 
og rampe tar opp høyde-
forskjell mot inngangsparti. 
Bebyggelsen har fått  ekstra 
etasje og er bygget ut helt 
ned til Industrigata.

Parkveien
For å bevare gatens kvaliteter er det av avgjørende betydning at 
eksisterende byggehøyder og byggelinjen mot gaten respekteres 
strengt. Ny bebyggelse som tilføres må også holdes innenfor disse 
stramme rammene mot gaten.

Det er et fortett ingspotensiale på nordsiden av 
Parkvegen. Her bør det arbeides for å etablere 
bebyggelse i to etasjer. Ny bebyggelse må ikke 
være tilbaketrukket i forhold til gaten, men 
holde samme byggelinje som eksisterende be-
byggelse. Ny bebyggelse må også ha henven-
delse mot gaten

Skisser og foto:

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

Kulturkaféen
i Tynset Kulturhus

Kafévert Roger Berntsen med stab
ønsker deg velkommen!

Vi tilbyr hjemmebakte rundstykker og kaker

Salater og suppe – Varmretter til lunsj

Lunsj hver dag kl. 11:00 - 13:30 (unntatt lør/søn)

Åpningstider

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

Lørdag: Kl. 10:00 - 15:00

Søndag: 1 time før forestilling

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

Epost: post@arbotynset.no   Web: www.arbotynset.no



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
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