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Det blir en etterlengtet økt aktivitet i næringslivet med
Synnøve Finden som en ny aktør. Mange av de 
eksisterende bedriftene gjør det bra, og de må vi løfte
fram og bruke. Tolga kommune gjør det også godt på
kvaliteten av leverte tjenester. Vi har f eks et bibliotek
som er det 5. beste i landet, og skoler som er blant de
20 beste i landet. Vi har mange lag og foreninger som
skaper utrolige gode fritidstilbud i Tolga. 

Likevel har ikke befolkningsutviklingen vært like
positiv. En fattig trøst er at det er en trend i hele dis-
triktsnorge. Bare 20% av befolkningen bor i dag uten-
for byer og tettsteder. Men alt er mulig! Her er vi nok
en gang, våre egne omdømmebyggere for at flere skal
ville bo her. Å komme til et godt vertskap er alltid godt,
det er en god tanke å ha med seg i tilflyttingsarbeid. At
vi alle er vertskap for de som kommer hit.

Kommunestyret i Tolga mener det er vesentlig å
satse på en befolkningsøkning, derfor har de bevilget
kr 300.000,- til «Tolga 2020». Det samme har Tolga-Os
Sparebank gjort. «Tolga 2020» er et AS som skal jobbe
med å øke innbyggertallet fram til år 2020. I dette
arbeidet har vi engasjert Tore Hilmarsen og herrelaget
i fotball. De har gjennom det siste året satset mye på
synlighet, samhold og stolthet over stedet de er fra. En
gjeng engasjerte spillere som brenner for det de driver
med og hjemstedet sitt. Det synes. Derfor mener vi at
dette kan være gode ambassadører for å få flere ung-
dommer hjem. Da er vi avhengig av at vertskapet der
hjemme stiller opp med å ønske varmt velkommen og
legge til rette for tilflytting.

Har du en ledig bolig eller husvære av god standard,
så kan det tas i bruk av nye tolginger. Kanskje du vil
bygge nytt, eller kan du bidra med tomt slik at andre
kan bygge sin drøm? 

Leilighetsprosjektene er i gang. På Doktorgarden er
Jess-bygg i gang, mens leilighetene på Kolstadtomta er
i prosess for byggesaksbehandling.

I Tolga sentrum har vi hatt et boligutviklingspro-
sjekt. Der har det kommet fram forslag til mange gode
tiltak. Vi vil ha med oss grunneiere, næringsliv, lag og
foreninger til å jobbe videre med det for å finne frem til
felles tiltak og felles gjennomføring. Vi vil snart invitere
til det, så følg med. Målet er å få til en oppskrift som
kan brukes i flere tettsteder som Vingelen, Hodalen og
Øversjødalen.

Hva jobber kommunestyret med?
Vi lever i reformenes tid. Det har derfor tatt mye fokus.
Det er politireform, fylkeskommunal reform, NAV-
reform og liberaliseringer av mye lovverk som for 
eksempel jord- og konsesjonsloven. Når det gjelder
kommunereformen så gjorde Tolga et vedtak sammen
med kommunene i Nord-Østerdal om å utvikle det
interkommunale samarbeidet. For de kommunene

som ser Tynset som sitt regionsenter, så jobbes det nå
med å se på hvordan samarbeidet kan utvikles. Det er
ulik tilnærming i kommunene om hvordan vi skal
gripe dette fatt, og det er ikke bare enkelt å finne veien
videre for et bredt samarbeid. Jeg er opptatt av
hvordan vi kan spre funksjoner, få en bedre demo-
kratisk styring på en del av det interkommunale
arbeidet og en effektiv drift av det der vi også kan
hente ut innsparinger.

Etterjulsvinterens store opplevelse 
blir hovedlandsrennet for ski. 
Den 3. - 5. mars 2017 ønsker idrettslagene i Tolga og
Vingelen velkommen til Hovedlandsrennet 2017 for
nordiske grener, hvor landets 15- og 16-åringer skal
konkurrere i langrenn, hopp og kombinert. Komiteen
for hovedlandsrennet har jobbet fram visjonen
«Sammen om sunne spor». Det er en utrolig flott 
visjon som forteller noe om den felles innsatsen som
gjøres fra et helt lokalsamfunn for å få til et slikt løft.
Det kan romme mye stolthet og samhold om en
lykkes. Jeg vil berømme komiteen for valget av en
svært god visjon og det store engasjementet som
skapes. Det ligger store muligheter i å utvikle dette
videre og gjøre det til vårt. Omdømmearbeid, kalles
det.

Her kan vi også stå sammen om gode opplevelser
for de som kommer hit. Hvordan ville du bli møtt om
du flyttet til et sted? Det kan være en god tanke å starte
med. Jeg synes det er godt å være en del av den
kollektive kulturen der vi skaper ting sammen.

Nå er det snart jul og julefeiring. Det er en høytid
som ofte vies familie og venner i stor grad. Husk at du
kanskje har en nabo som du ikke treffer så ofte og som
du kan dele dine julegleder med – vær sammen om
jula. 

Jeg ønsker dere ei riktig god jul, og et godt nytt år –
som vi står sammen om.

Ragnhild Aashaug

Ordførerens hjørne

Julekort fra Slettan i Hodalen av Kjell Midthun.
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Rådmannen har ordet
Ja til å stå alene – Ja til å samarbeid

2016 har vært det store kommunereformåret. Stort kan
vel diskuteres. For noen har det fremstått som noe
stort tull. Noen mener kanskje stormannsgalskap. Og
atter noen har ment ærlig og oppriktig at kommune-
sammenslåing kunne blitt noe stort.

Innen 1. juli skulle alle kommuner i Norge ha gjort
det man kalte retningsvalg. Man skulle minimum
utrede 1 sammenslåing av en eller annen art og
beskrive konsekvensen av å fortsette som i dag. Det er
vel ikke fornærmende å si at det har blitt gjort en høyst
ulik jobb med kommunereformen landet over. Noen
plasser har man funnet sammen og ville nok gjort det
uavhengig av en kommunereform. Noen steder har
man utredet mye og hatt mange ulike alternativ. Noen
kommuner har nok ikke lagt ned alt for mye jobb i
dette arbeidet. Saken har og er veldig politisk. Debat-
ten har derfor ofte vært veldig polarisert og med lite
plass til nyanser. Det er for eller mot. 

Tolga har gjort en jobb i henhold til det som var for-
ventet. Det vil si utredet et mulig sammenslåingsalter-
nativ og beskrevet konsekvensen av å forbli egen
kommune som i dag. Utredning av mulig sam-
menslåing har blitt gjort sammen med dem man
eventuelt så for seg som mulig partner. Det ble utredet
med tanke på en Nord-Østerdals kommune. Det er vel
ikke helt stuerent og populært å si det. Det ble utredet,
men spesielt helhjertet var det vel ikke akkurat. Ikke
var vel realismen i forhold til en stor Nord-Østerdal-
skommune spesielt stor heller. 

Fylkesmannen utredet på eget initiativ en mulig
sammenslåing av Alvdal, Tynset og Tolga. Den ble i re-
aliteten ikke behandlet i noen av kommunene. Selv
om det var utredet forelå det ikke noe reelt grunnlag
for sammenslåinger for kommunene i Nord-Østerdal,
bortsett fra Os som hadde et alternativ med Røros og
Holtålen.

Selv om det ble ja til å stå alene, gjorde alle kom-
munene vedtak om ja til samarbeid. Det vil si utvidet
og videreutviklet interkommunalt samarbeid. Det er
hevet over en vær tvil at alle kommunene i Nord-Øs-
terdal alene er for små og sårbare til å greie seg selv
over tid. 

Det er lang tradisjon for samarbeide i Nord-Øs-
terdal. Det samarbeides om mye. Således ligger det et

godt grunnlag for å utvide og
videreutvikle samarbeidet.
Men det er ikke innlysende at
dette er noen lett jobb heller.
Prosessen til nå har avdekket
til dels store forskjeller både i
forhold til hvordan man
tilnærmer seg jobbingen, vur-
dering av hvilke behov vi har
og behovet for å ta et mer helhetlig grep. Det vi si mer
helhetlig styring, utvikling og forankring.

Kommunene skal nå hver for seg fram til våren 2017
evaluere dagens samarbeidsordninger og komme med
innspill på nye mulige samarbeidsområder.

Tolgas rådmann har ved en rekke anledninger tatt til
orde for at vi trenger en mer helhetlig tilnærming,
styring og utvikling av det interkommunale samarbei-
det. Det er vel ikke å underdrive å si at ikke alle kolle-
gaer i regionen deler det synet. Politisk i Tolga
oppfattes det som om administrasjonen og politikere
deler synet på tilnærming.

Tolga merker for alvor nedgang i folketallet og nytt
inntektssystem. Det blir veldig stramt økonomisk i
årene framover. Nye oppgaver tilkommer, og kravene
på mye av det vi allerede gjør skjerpes inn.

Det blir krevende å stå alene, for ikke å si helt
umulig. Men vi har sagt ja til å stå alene. Men i likhet
med alle kommunene rundt oss har vi sagt ja til å
samarbeide. Det må gis innhold og retning. Det kreves
grep og helhet. Det handler om å se mer enn bare vår
egen lille andedam. Denne regionen har vært langt
framme på mye. Har vi mål om fortsatt å være der, må
vi finne veien i lag. Skal vi lykkes må alle gode kluter
settes inn. Vinteren og våren 2017 blir særdeles viktig.
Langt viktigere enn den utredningen som har pågått i
2016. Kommunereformen er ikke over. Vi kan vel
heller si at den starter nå. Både Tolga kommune og
denne regionen har ingen tid å miste.   

Ønsker alle ei riktig god jul og med ønsker om gode
dager i 2017                               

Stein Halvorsen
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Rådmannen har ordet
Det skal sterk rygg til for å bære gode 
tider …

Samfunnet består av mange paradokser. Rikdom-
mens paradoks er kanskje det mest krevende både å
forstå og forklare.
Hvordan kan det ha seg at det som år etter år blir
betegnet som verdens rikeste land ikke kan dekke
ethvert behov eller løse enhver utfordring på en
mest mulig optimal måte.
Hva er nå rikdommens paradoks? Begrepet
«stigende forventningers misnøye» ble først lansert
av den svenske sosialdemokratens far, Tage Erlander
og er senere brukt av andre politikere og samfunns-
aktører.
Listen over hva som ikke fungerer og hva som burde
hvert bedre er lang. Helsevesenet, skoler, veier,
kollektiv transport, vedlikehold, ja listen kan gjøres
lang.
Hvordan kan det være mulig? Offentlige budsjetter
øker hvert år. Ganske enormt har offentlige 
budsjetter økt når man ser det over noen tiår.
Det som imidlertid har økt aller mest er den private
rikdommen. I alle fall for de aller fleste. Det skaper
paradoksalt nok også enda større forventninger til
hva det offentlige skal bidra med, kvaliteten på 
tjenestene og hva vi skal betale for tilbudet.
Nye muligheter og utvikling på de fleste områder
demper heller ikke forventningene. Ny teknologi,
nye behandlingsmuligheter og så videre driver
kostnadsspiralen stadig oppover. Det er heller 
ingenting som tyder på at folks lyst på offentlige 
tjenester er synkende. Men godene man ønsker og
etterspør er ikke lenger i hovedsak i form av felles-
goder, de er individrettet. 
En barnehageplass for 20 år siden kostet relatert til

lønn en brøkdel av hva som er
tilfellet i dag. Man kan finne
en rekke eksempler på hvor-
dan de individrettede godene
har vunnet fram på bekost-
ning av fellesgodene.
Mangler vi penger eller mangler vi som samfunn
evnen til å prioritere? Drives politikken fram av et
kontinuerlig behov for symbolsk markering av nye
tiltak og satsinger som kommer nye folk og grupper
personlig til gode?
Før jul drives det budsjettarbeid ute i kommune-
Norge. Det man kan slå fast er at det ikke er plass til
alle ønskene under treet. Den brutale prioriterings-
og tilpasningsvirkeligheten har kommet for å bli
også i kommune-Norge. Det kommer til å kreve sterk
ryggrad å være folkevalgt framover. Ryggrad til å 
prioritere, og stå for det man har prioritert. For vi har
antakelig bare sett starten på fakkeldemokratiet.
Men det blir ikke mer penger av den grunn. Man må
prioritere og gjøre tilpasninger innenfor de
økonomiske rammebetingelsene som eksisterer. 
Snart er det igjen valg. Nye folkevalgte skal bruke av
sin tid for lokalsamfunnet. De trenger ikke bare tillit
brukt gjennom stemmeseddelen, de trenger også 
respekt og forståelse for at de må foreta valg og gjøre
prioriteringer som ikke bare er populære og tilpasset
mitt og ditt optimale behov og ønske. Selv i verdens
rikeste land er det ikke rom for å realisere og prio-
ritere alt. Kanskje skal vi si heldigvis. Litt må vi ha å
strekke oss etter. Ellers hadde vi endt som Ole Paus
engang sa: «Vi har alt, men det er også alt vi har»
Med ønske om en god påske og en strålende vår.
Bruk av naturgaven i form av fjell, skog, fjord eller sjø
som vi også er skjenket i dette landet.       

Stein Halvorsen

Eldrerådet informerer om at det også i år er
plassert kasser med strøsand på følgende
plasser:
Trygdeboligene i Vingelen
Utheim i Tolga
Beboere i Hodalen, Kåsa, Holøydalen og 
Øversjødalen ta kontakt med Anne Merete
Urset.

Trenger du å få tilkjørt bøtter med sand
ta kontakt med 
Grete Christensen på tlf 917 85 926 og
Anne Merete Urset på tlf. 970 70 337.

Tolga-Nytt nr. 2/2016
Ansvarlig redaktør: Rådmann

Adresse: Tolga kommune, 2540 Tolga
Tlf. 62 49 65 00.  
E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Opplag: 750

Forsidefoto:  Sindre Riise, Tolga

Distribusjon: 
Til alle husstander i Tolga kommune

Trykk og Layout: NiLa Grafiske AS.

Faktureringsterminer kommunale
avgifter inkludert eiendomsskatt 

Faktureringsterminer for kommunale avgifter
endres fra 2 terminer til 4 terminer pr. år 
fra 2017.
Utsendelse av fakturaer blir i februar, mai, 
august og november måned.



4 Tolga-Nytt

I løpet av vinteren vil alle som har adressepliktige
bygg få brev i posten med informasjon om adresse.
Alle veinavn i Tolga er nå vedtatt og de fleste veiskilt
er satt opp. Jobben som gjenstår før innbyggere 
i Tolga får brev om adresse, er selve nummer-
tildelinga (husnummer), men i løpet av vinteren vil
dette komme på plass.

Den kommunalt oppnevnte veinavnkomiteen ble
i 2013 ferdig med sitt arbeid med å finne navne-
forslag på sentrale veier i hele Tolga kommune. For å
få best mulig lokal forankring ble denne komiteen
sammensatt av 1 medlem fra hvert av stedene Øver-
sjødalen, Hodalen, Tolga og Vingelen.

Vektlagte hovedprinsipper i navnearbeidet:
• Vurdere de navneforslag som kom inn etter 

kunngjøring i starten av prosjektet.
• Bruke navn med bred lokal og historisk forankring

i størst mulig grad.
• Fokus på norsk rettskriving og skrivemåte 

registrert i det sentrale stedsnavnregisteret.
• Bruke lokal uttale av stedsnavn der dette er 

forenlig med norsk rettskriving og i tråd med
vedtatte og godkjente navn i SSR.

• Navngi alle veiparseller med minst 4– 5 adresse-
pliktige enheter tilknyttet (adressepliktig
enhet = hytte, bolig, næringsbygg, seterstue o.l.).

• Ikke dele opp lange og naturlig sammenhengende
veiparseller med flere veinavn.

• Følge Statens Kartverks generelle adresseveileder. 
Når det gjelder lovmessig bakgrunn for veiadresse 
og adressetildeling vises det også til kap. 12 
i sentral forskrift om eiendomsregistrering 
(matrikkel-forskriften).

Andre sentrale prinsipper som er brukt 
i adresseringsprosjektet:
• Stikkveier med færre enn 4-5 adressepliktige 

enheter er knyttet til nærmeste navngitte vei. 
Det samme gjelder for bygg uten atkomstvei.

• Gjenbruk av allerede eksisterende veinavnskilt 
i størst mulig grad – så som i Tolga sentrum.

• Bruke reguleringsplanens navn i hytteområder 
i den grad det lar seg gjøre.

I løpet av vinteren får du adresse
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I likhet med mange andre offentlige virksom-
heter sender nå Tolga kommune all post til din 
digitale postkasse. Offentlige virksomheter har blitt
pålagt å sende post digitalt fra 2016. Skaffer du deg
digital postkasse hos Digipost eller e-Boks vil du se
at stadig flere offentlige virksomheter vil sende post
der. Da trenger du kun å forholde deg til én felles
digital postkasse fra det offentlige. Alternativet er å få
brevene sendt til innboksen din i Altinn.  Digital
postgang gjør at du får du posten din raskere fordi
du slipper å vente på postgangen, posten blir lagret
på et og samme sted og vi sparer miljøet. Har du ikke
digital postkasse eller er du ikke bruker av Altinn, vil
du ikke merke at vi sender deg digitalt. Da blir
brevene sendt til deg i papir i din vanlige postkasse. 

Har du digital postkasse eller får det tilsendt i
Altinn, vil også brevene til deg bli printet i papir og
sendt til din vanlige postkasse, hvis du ikke åpner
brevene innen 2 dager. Da sparer ikke Tolga kom-
mune penger, men får en ekstra utgift i trykkekost-
nader og porto.

Du kan velge mellom to digitale postkasser – Digi-
post eller e-Boks. På samme måte som du kan velge
mellom ulike banker og forsikringsselskap skal du
enkelt kunne velge den postkassen som passer best
for deg. Når du mottar digital post fra Tolga kom-
mune, vil du få et varsel på SMS eller e-post. Da vet
du alltid når du har mottatt noe. Hva skjer om du
ikke skaffer deg digital postkasse? Uten en digital
postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters
nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt,
eller du vil motta brev på papir. Fra Tolga kom-
mune vil du få brev i Altinn om du ikke har digital
postkasse fra e-Boks eller Digipost.

Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende brev
og meldinger på. Skal du kunne motta brev fra det
offentlige digitalt må du ha en digital postkasse. Det
er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det of-
fentlige når du har digital postkasse fra Digipost eller
e-Boks. Du bruker ID-porten til innlogging for å lese
din digitale post fra det offentlige, og brev i
postkassen kan lagres der så lenge du ønsker.

Du kan også reservere deg mot kommunikasjon
på nett. Du vil da fremdeles få viktig post fra det of-
fentlige på papir. Har du verken digital postkasse
eller er aktiv bruker av Altinn vil brev fra oss fortsatt
komme i vanlig postkasse.

Mer informasjon om digital post finner du på
www.norge.no
Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på 
servicetorget i Tolga kommune. 

Nå sender vi brev til deg digitalt –
åpner du ikke brevet blir det dyrere for oss
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Etter fagdager vi hadde i juni har ansatte og ledelsen
blitt enige om flere forslag og prosjekter vi ønsker å
gjennomføre ved omsorgstunet. 

Vi har starter med: 
• Interiørmessig vil vi skape en «gammel-stue» i til-
legg til storstua på sykehjemmet, hvor vi skaper en
trivelig atmosfære og muligheter for å drive ak-
tiviteter mer skjermet ved behov. 
• I karnappet i korridoren har vi fått bygget en mini-
mjølkerampe og ønsker å skape et ute-miljø med fo-
totapet på veggene. 
• De ansatte på sykehjemmet skal ha farget tøy og
ikke hvitt, da dette vil gi mindre institusjonspreg. 
• Frokostvert fra kl 08-10 i ukedagene. En fast person
som har ansvar for frokosten og det brukes bevisste
teknikker med pådekking og sansestimulering. Vi får
da ikke påsmurt mat fra kjøkken
• Annen fordeling av arbeidsoppgaver; vi viser med
skiltfarge på arbeidstøyet hvilken rolle og hvilke opp-
gaver vi har.
Rødt skilt «Rom»: etter stell og frokost ryddes rom,
skyllerom, andre rydde/ordne-oppgaver i avdelin-
gen.
Grønt skilt: «Miljø»: etter morgenstell og frokosten
har man et fast program på stuen til alle beboere.
Gjennom ukedagene har vi ulikt sansestimulering-
sprogram; sang, øvelser, høytlesningen, spill, mim-
ring, bilder, historier, lager felles lunsj på et stort
bord i fellesskapet.
Gult-skilt: «ansvarlig» andre oppgaver som f. eks
prosedyrer, visitt, medisinlegging mm.

Dette er som nevnt resultat av fagdagene vi hadde
sist i juni. Dagene var for alle ansatte ved Tolga om-
sorgstun. Kursholder var Lise Næss, spesialist i
klinisk Gerontopsykologi. Næss presenterte «det nye
i tiden» i forhold til hvordan man organiserer seg,
sikrer kvalitet og kontinuitet og hvilke holdninger og
fokus man bør ha i eldreomsorgen. Hun bygger sin
forelesning på forskning, retningslinjer og lovverk,
samt erfaringer gjennom sitt eget arbeid med eldre
og som konsulent i mange år. Forskning viser at ruti-
nene i sykehjem/lignende boformer har ikke endret
seg vesentlig de siste 40 år. Vi er fortsatt preget av in-
stitusjonalisering; en institusjon med dens rutiner
og vesen - og ikke et sykeHJEM. Etter innleggelse i
sykehjem/lignende boform tar det 3 måneder å in-
stitusjonalisere en ny beboer.  Etter 2 måneder har
du institusjonalisert en ansatt(!) slik at denne ikke

ser ting med nye øyne mer, men glir inn i de vanlige
rutinene;» slik gjør vi det her!» Institusjonssøvnen og
isolasjonssyndrom er en utfordring i mange norske
sykehjem. Mange slutter å snakke etter kort tid på
sykehjem. På mange sykehjem/omsorgsboliger er
det beboere med utfordrende og krevende adferd.
Lise Næss mener denne adferden kan være uttrykk
for understimulering, behov for kontakt eller angst
hos de eldre. Dersom man tilbyr sansestimulerende
tiltak til disse beboerne kan være dempende på slik
adferd dersom man tilbyr slik stimulering før denne
adferden begynner. 

80 % av beboere i sykehjem i dag er demente og
mange sliter med depresjon og tanker om at man
ikke orker leve lenger, men er bare til bry. Lært
hjelpeløshet henger sammen med depresjon. Der-
som vi blir hjelpetrengende mister vi funksjoner,
selvbilde, negative tanker om at man ikke greier mm.
Derfor er hverdagsrehabilitering også bra mot 
depresjon (ikke bare for å bedre/opprettholde fysisk
funksjon og ferdigheter). Vi skal legge til rette for at
pasienter og beboere greier mest mulig selv og at
måltidsituasjonene blir arena for mestring. Ved å
vektlegge hvordan man dekker på til frokost for de
som trenger mye tilrettelegging, kan man gjøre
måltidet sansestimulerende. Mestringsfølelse gir
bedre selvfølelse og kan påvirke depresjon. Vi kan
bruke ros som kontaktskapende middel, og det gir
økt selvfølelse; «så pent hår du har i dag, pen strikke-
jakke, så bra du greide å vaske deg selv i dag, har du
fått på deg skjorten selv? så flott!»

Næss mener at hvis vi skal jobbe med eldre, så må
vi «kunne gamle dager» i Norge - og i Tolga. Vi må
inn i erindringene, i minnene deres og skape gode
samtaler som gir trygghetsfølelse. Vi må kunne yrker

Fagdager ved omsorgstunet
inspirerte til flere tiltak

Tolga Omsorgstun.
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som jordbruk før i tiden, meieri, sagbruk, jernbane,
tømmerfløting, hest og slede, husdyrhold, husmor
på 40-60 tallet, musikken, skolen før i tiden, konfir-
masjonstiden, bryllupsskikker og selvsagt alt ved de
ulike årstider og høytider. Næss sier en må kunne
historiene om de eldre som vi jobber mye med; hvor
har man vokst opp og bodd, navn på barn, foreldre,
søsken, kjæledyr, yrkesliv mm. 

Lise Næss sier at «ingen demente har ennå takket
meg for å bli oppdatert.» Slik oppdatering om til-
standen kan tvert imot bidra til økt frustrasjon og
usikkerhet hos den demente. I motsetning til tren-
dene på 80-tallet om at de demente skal realitets-
orienteres, skal man nå bruke validering. Det er å
anerkjenne de dementes følelser og tilstand. Der-
som en beboer sier «Jeg vil hjem til min mor;» vil re-
alitetsorientering-teknikken være: »Men kjære deg,
hun er jo død for mange år siden, du har jo voksne
barn selv nå!» Dersom man bruker validerings-
teknikk sier man; «savner du din mor? Hun var en
flott kvinne din mor, var det Halldis hun het?»  Og så
kan man fortsette samtalen med: « Og hun var mørk
og ganske høy, jeg har sett bildet du har av henne
inne på rommet ditt, hun har på seg en slik pen
strikkejakke. Hun var vel flink til å strikke din mor?
Jakker og sokker og mer til? I gamle dager måtte man
strikke alt sjøl, nå kan man kjøpe, men det er ikke
samme kvalitet»…..osv…osv..

Validering har som mål å respektere og akseptere
personen slik han eller hun er, med sin virkelighet-
sopplevelse og sine følelser, samtidig som en ikke
bekrefter feiloppfatninger. 

Bygningsmessig så syntes Lise Næss vi har et flott
omsorgstun på Tolga, med mange muligheter. Hun
kom med noen gode råd og forslag til hvordan

miljøet kan bli mer sansestimulerende og mindre in-
stitusjonspreget. Det er dette vi nå tar tak i. 

Vi har fokus på god kvalitet i tjenestene, trivsel for
beboere og ansatte. Kom gjerne innom oss for å
besøke noen kjente, for å delta på arrangementer
eller som frivillig sammen med frivillighetssen-
tralens aktiviteter og tilbud. 

Hunden Lotta er med på arbeid på noen av matmors vakter - og
det setter mange beboere stor pris på. 

Minimjølkerampa skal skape et utemiljø.
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Landbruk - Tolga kommune, oversikt over frister
Denne lista gjelder søknads- og meldefrister i landbruket. Det tas forbehold om eventuelle endringer, feil 
og mangler.

OBS! Det er 3 frister for søknad om produksjonstilskudd i 2017.
I tillegg til søknadsfrist 20 januar 2017 blir det søknadsfrist 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, 
med telledato 1. oktober. Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. Fra og med 2018 vil søknads-
fristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober). Les mer på land-
bruksdirektoratet sine hjemmesider: www.slf.dep.no

Tidsfrist Ordning Søknad sendes

15. januar Forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt Fylkesmannen
20. januar Produksjonstilskudd Kommunen
1. mars Tilskudd til bygging av skogsbilveier Kommunen
1. mars Tilskudd til tiltak i beiteområder Fylkesmannen via kommunen 
1. mai Tilskudd til kulturlandskapstiltak

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Kommunen
- Tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Kommunen/FM

15. mai Produksjonstilskudd Kommunen
1. august Salg av kvote Landbruksdirektoratet
1. oktober Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket

f.eks. tilskudd til spredning av husdyrgjødsel 
om våren og i vekstsesongen. Tilskudd til verdifulle
kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved
slått eller beite. Tilskudd til setring. Kommunen

15. oktober Produksjonstilskudd Kommunen
20. oktober Tilskudd til organisert beitebruk Kommunen
31. oktober Erstatning ved avlingssvikt på mer enn 30 %, meldes før høsting Kommunen
1. oktober Kjøp/leie av kvote, endringer i kvoteforhold Landbruksdirektoratet
1. november Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt Fylkesmannen
30. november Innovasjon Norge, søknad om BU-midler til investeringer

i tradisjonelt landbruk (meldefrist til kommunen) Kommunen

Løpende saksbehandling (kommunen):

• Tidligpensjon til jordbrukere
• Tilskudd til avløsning ved sjukdom – senest 

3 mnd. etter siste dag med rett til tilskudd
• Innovasjon Norge, BU-midler til tilleggsnæringer, 

lån og tilskudd.
• Innovasjon Norge, Bioenergiprogrammet
• Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

(NMSK)
• Tilskudd til skogkultur – fram til 15. november
• Andre tiltak – 1. mai
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Fjellmjølk ble i november kåret til regionvinner som
årets klimabonde. Fjellmjølk var Nord-Østerdalens
kandidat i konkurransen om å bli årets klimabonde i
Hedmark. Det er mange gårdbrukere som gjør 
klimatiltak som flere kan kjenne seg igjen i, så det
var vanskelig å plukke ut vinnere. Alle har vært
velkomne til å nominere kandidater til å motta
klimabondeprisen 2016, og juryen kåret regionvin-
nere på Hedmarken, Nord-Østerdal og i Glåmdalen. 

Fjellmjølk AS driver med økologisk melkeproduk-
sjon i samdrift og drives av Torfinn Røe, Jo Arild
Haugen, Pål Røhner og Ola Esten Nordistuen. 
Samdrifta har gjort flere klimabevisste valg. Da det
var klart at vingelsingene var regionvinnere i Nord-
Østerdalen kom landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen
på besøk sammen med Jorunn Stubsjøen fra land-
bruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark
(bildet). Fjøset de har er bygget i heltre med ut-
gangspunkt i at de har god tilgang på furu fra egen
skog og et ønske om bruk av lokale ressurser. Tøm-
meret til fjøset er hogd på fjøstomta og omgjort til 
elementer bare 250 meter unna. Snakk om kortreist
bygg! Råstoff fra skogen kan redusere klimagassut-
slippene gjennom lagring av karbon i treprodukter.

Bruk av trematerialer kan gi ytterligere klima-
gevinst dersom de erstatter mer klimabelastende
materialer. Det er lagt vekt på energieffektive løs-
ninger i fjøset. For eksempel var de en av de første
med ledlys i fjøset. Varmtvannet i fjøset varmes opp
med lokalt trevirke via «Vingelen nærvarme». Videre
er det lagt vekt på naturlig ventilasjon og lysinnslipp
i fjøset med aerogel-plater, som også isolerer godt.

Samdrifta har fokus på grøfting og har egen graver
til dette. Motivasjon for å grøfte er bedre vekst-
forhold og å unngå jordpakking. Etter grøfting gir
arealet høyre avling og utslipp av lystgass reduseres.

Samdrifta har husdyrgjødsellager til å lagre gjød-
sel for et helt år, og det brukes slangespreder der det
er praktisk mulig. Gjødsel kjøres til mellomlager i
gamle møkk-kjellere på gårdene og spres på våren.
Ved å handtere gjødsla på denne måten reduserer de
tapet av næringsstoffer til vann og utslipp av klima-
gasser til luft. En del av besetningen tas ut og er på
setra om sommeren, og eierne er opptatt av å utnytte
ressursene i utmarka ved aktiv bruk av utmarksbeite.
Deltakere i samdrifta har også deltatt i kurs i energi-
effektiv traktorkjøring, noe som er bra for både lom-
meboka og klimaet.

Vi gratulerer Fjellmjølk 
som årets klimabonde!

Foto: Tonje Hovensjø Løkken/ Arbeidets Rett
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Sjekk om du er registrert så vi kan nå deg!

– Får du telefon fra nummer 
53 00 09 85 så ikke legg på!
Tolga kommune har tatt i bruk varslingssystemet
Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk om-
råde om hendelser via melding/talemelding på tele-
fon eller e-post. De som ikke har mobiltelefon blir
oppringt fra telefonnummer 53 00 09 85. Dette er
nummeret til Varsling 24 som vil legge igjen
talemelding til deg fra Tolga kommune.
Det var dette systemet vi brukte da kokepåbud av
vann ble igangsatt tidligere i høst. Vi har fått en del
spørsmål om varslingssystemet. Husk at du sjøl må
forandre hvordan du vil bli varslet. Dette kan enkelt
gjøres på www.varslemeg.no eller  www.norge.no
Her kan du også legge inn varsler for en adresse som
du ikke er registrert med bostedsadresse på. Ta kon-
takt med servicetorget i Tolga kommune hvis du
ønsker hjelp til dette.

Når blir systemet brukt?  
Vi informerer nå våre innbyggere digitalt via
SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er
hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning,
stengte veier, evakuering og andre forhold som kr-
ever rask informasjon. 

Kan vi nå deg?  
Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg 
som innbygger: 
• www.norge.no I dette felles nasjonale kontakt-

registeret anbefaler vi å legge inn både mobil-
telefon og e-postadresse da mange henvendelser 
fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette 
på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje 
er kjent med fra tidligere. 

• www.varslemeg.no som er et tilleggsregister 
benytter du om du ønsker å motta varsler for 
en adresse som du ikke er registrert med bosteds-
adresse på. 

Bedrifter
Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn
på linken www.varslemeg.no. Du kan registrere så
mange nummer du vil per adresse. 

Hvordan virker varslingen?  
Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en
automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding
leses inn som «tekst til tale». På slutten av meldingen
blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har
oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre
meldingen en gang til. 

Er mitt mobilnummer registrert?  
Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offent-
lig forvalting» på riktig adresse er alt i orden. Dette
registeret oppdateres når du er inne på offentlige
nettsider som Altinn. Denne oppføringen gjelder for
den adressen du er registrert med i Folkeregisteret. 

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?  
Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du
allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en
tilleggsoppføring på www.varslemeg.no. Kryss av for
«hemmelig nummer». 

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min
bostedsadresse? 
På www.varslemeg.no kan du legge inn tilleg-
gsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde
barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en
fritidseiendom. Slik gjør du: 
• Under «Tilleggsoppføring» klikker du 

«Legg til ditt telefonnummer». 
• Skriv inn ditt mobilnummer og klikk «send». 
• Du mottar en kode på sms, som du bruker for

logge deg inn. 
• Her kan du legge til andre adresser du vil varsles 

for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Fagleder informasjon, service, IKT, Live Mestvedthagen Ryen,
ordfører Ragnhild Aashaug og rådmann Stein Halvorsen oppfor-
drer alle innbyggere i kommunen til å oppdatere kontaktinfor-
masjon for varslingssystemet «Varsling 24».
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Tolga vil som alle de andre kommunene i Hedmark
være med i en stor satsing som heter «Kultur for
læring». 

Hovedpunktene i satsningen er: 
• De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal 

heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

•  Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse
skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling.

•  Ulike kartleggingsresultater og andre data skal 
brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske 
praksis. 

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere 
(kommunene), høyere utdanning og interesse-
organisasjoner har et nærmere og mer forpliktende
samarbeid. 

Kultur for læring har ett hovedmål: 
Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur
for læring som motiverer til utdanning og deltakelse
i samfunns- og arbeidsliv. 
For at vi skal kunne nå målet, har Fylkesmannen og
kommunene i Hedmark sammen utviklet en god
samarbeidsform der de viktigste aktørene i barn og
unges oppvekst og dannelse, blir en del av et
samordnet system. Sammen skal vi sørge for at
elever i Hedmark vokser opp i en så optimal kultur
for læring som mulig der alle barn og ungdommer
utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik
at de kan bidra i samfunnet på en selvstendig og
ansvarsfull måte. Skoler, kommuner, idrettslag,

skolemusikk og så videre må arbeide sammen om å
nå målene og utvikle en god kultur for læring gjen-
nom hele barne- og ungdomstiden. 
Gjennom samarbeidsformen Kultur for læring er det
etablert et forsknings- og utviklingsprosjekt der alle
skoler i alle kommuner i Hedmark er invitert til å
delta. Det overordnede målet med prosjektet er at
det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere,
skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre
elevenes sosiale og faglige læringsutbytte. Mens de
mer spesifikke målsettingene for prosjektet, for 
prosjektperioden 2016-2020 er disse: 

• Elevenes grunnleggende ferdigheter i sentrale
skolefag skal forbedres. 

• Elevene skal utvikle ferdigheter for fremtidens
skole. 

• Skoleeier, skoleledere og lærere skal analysere 
resultater på kartleggingsundersøkelser og 
anvende dataene for å forbedre læringsmiljøet og
egen undervisning. 

• Lærernes og skolenes kollektive kompetanse skal
videreutvikles og forbedres gjennom systematisk 
arbeid med profesjonelle læringsfelleskap. 

På bakgrunn av en omfattende kartleggingsunder-
søkelse vil samtlige skoler i Hedmark bli gjort i stand
til å definere områder de ønsker å forbedre slik at
skoletilbudet blir best mulig for samtlige elever. For
at skolene skal få gode data og for å nå det overord-
nete målet er vi helt avhengig av at både elever,
foreldre, lærere, assistenter/fagarbeidere og
skoleledelsen deltar. 

«Kultur for læring» i Tolga
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Ny barnehage og kulturhus
Kommunestyret i Tolga har gått inn for å starte en
prosess med å samle de to barnehagene i Tolga til en
barnehage, og se på en beliggenhet i nærheten av
Tolga skole. I tillegg skal det sees på om en kan re-
alisere et «kulturhus» i tilknytting til dette. Et kul-
turhus som er tilpasset våre forhold.

I løpet av 10 år har det blitt 100 færre barn i Tolga,
dette betyr at en har mistet ca 10 millioner i inntekt.
For hvert barn opp til 16 år får en kommune ca
110 000 kroner. «Prislappen» for voksne er 55 000
kroner. I de 10 foregående årene før der igjen var det
også en tilsvarende nedgang. Tolga kommune har
siden midten på 90-tallet stadig måttet tilpasse sine
budsjetter med nedtrekk.

Ved Tolga skole er det i dag 144 elever. 39 av disse
bruker SFO. I barnehagene er tallet 23 i Lyngbo og 20
i Knutshauåen.

Ved Vingelen skole er det i dag 53 elever, 25 av
disse bruker SFO. Ved Vingelen barnehage er det 27
stk. Barnehagens lokaler i Vingelen er lokalisert
sammen med skolen. 

Vi trenger å tenke høyt om hvordan en skal om-
stille seg til en situasjon med færre barn og unge i
Tolga, og hvordan vi kan skape gode tilbud til disse
med færre midler enn vi har i dag. Da må vi se på
midler vi bruker til lønninger og utnyttelse av bygn-
ingsmassen vår.

En realistisk framskriving av folketallet om 10 år
har ikke store økninger.

Økonomien til kommunene er uløselig knyttet til
innbyggertallet, og kostnadene til å dekke de of-
fentlige tjenestene i Norge skaleres ned. Graden av
dette varier sjølsagt avhengig av hvilken  regjering
som til enhver tid styrer. Kommunene får stadig
større ansvar og flere oppgaver, men en full finan-
siering av oppgavene har aldri kommunene opplevd
uavhengig av hvilken regjering som sitter.  Tolga
kommune må til enhver tid tilpasse seg ytre rammer,
og for oss er det viktig å organisere oss så smart og
effektivt som mulig slik at vi kan yte best mulig tjen-
ester fra «vogge til grav».

Dette arbeidet ble startet opp i forrige periode
med å lage en styringsplattform for oppvekst som
viser en retning for hvordan vi skal lage gode hel-
hetlige oppvekstmiljø fra barnehage til endt
grunnskole. Her har bl. a kulturskolen en viktig plass
i hele oppveksten, lek og læring i utemiljø og vik-
tigheten av å bevisstgjøre om lokalsamfunnets be-
tydning for oppvekstvilkår.

Det er satt ned en komite som skal utrede arbeidet
som jeg innledet med og premissene som er lagt i
utredningen ble gjort av et enstemmig kom-
munestyre. De starter sin jobb den 1. desember og

skal være ferdig til sommeren.
Jeg vet det er mange meninger knyttet til beliggen-

heten ved skolen, og komiteen som skal arbeide
med dette vil involvere de ulike rådene vi har og
tillitsvalgte. Eksempler er samarbeidsutvalgene for
barnehage og skole, ungdomsrådet, rådet for
likestilling for funksjonshemmede, m.m.

Vidarheim er nedslitt, både med råteskader og
mere til. Dersom vi skal ha mulighet til å realisere et
kulturhus så må vi se på hvordan vi kan bruke loka-
lene i en helhetlig løsning. Vi har en skole som er
bygd for 250 elever, men i dag huser den 150 elever.
Utnytter vi den plassen optimalt? Vi har for eksem-
pel et skolekjøkken og en sløydsal som brukes noen
få timer i uka. Dersom vi finner arealer som kan
lokaliseres i fellesskap med flere ting, så kan dette
brukes i flere sammenhenger og vi får en effektiv ut-
nyttelse av arealet.

Noen ganger må en investere og endre løsninger
for å skape gevinster, og for å legge til rette for en
framtidig løsning som vi høster glede av.

Vi har blant Norges beste tjenester i dag, det er jeg
opptatt av at vi fremdeles skal kunne være i stand til
å yte. Da må vi ta grep for å kunne skape de attrak-
tive fagmiljøene som yter de gode tjenestene.

Noen vil gjerne løfte debatten om ikke Vingelen
skole kan flyttes til Tolga. For meg er dette uaktuelt
av to grunner: 

• Jeg og flertallet med meg i Tolga kommunestyre
mener at det er riktig å satse på en skole- og barne-
hage i Vingelen fordi dette er et viktig element for at-
traktivitet og tilflytting til Vingelen. Dette er også en
føring i plattformen for oppvekst.

• Dersom en legger ned Vingelen skole og den er-



Tolga-Nytt 13

stattes av et privatskoletilbud, vil Tolga kommune
måtte betale til denne skolen for det antall elever
som går der. Den kostnaden vil være betydelig, og
det blir omtrent et nullspill i forhold til å drifte egne
skoler viser beregninger gjort av Os og Røros kom-
mune.

Jeg får spørsmål om jeg ikke er opptatt av gode
uteområder. Jo; det er jeg. Og jeg er opptatt av hvor-
dan vi kan se uteområdene rundt og ved skolen i en
helhet, og om det kan skapes nye muligheter som vi
ikke ser i dag. Men jeg er også opptatt av at vi skal ha
et godt barnehage- og skoletilbud.

80% av budsjett til Tolga kommune er lønninger.
Bare ved å slå sammen de to barnehagene til en
barnehage så vil Tolga kommune spare 1 million
kroner. Det handler om at en sparer ressurser til løn-
ninger, og samtidig kan gi et godt tilbud. Så vil du
kanskje tenke at det er nok?

En stor del av de resterende midlene går til å drifte
bygningsmassen. Vi må se på hvordan vi kan re-
dusere denne kostnaden for å gi gode tjenester.

Knutshauåen har de flotteste uteområdene, men
dagens krav til universell utforming gjør at det blir
for kostnadskrevende å samle barnehagene der.

Lyngbo er en mulighet, men da kan vi ikke hente
ut mergevinstene med å se ressurser i sammenheng
med skole, kulturskole og SFO. Da er det ikke
dermed sagt at noen av barnegruppene skal leve
med voksenpersoner som haster fra barnehage, til
SFO og videre til skole i løpet av dagen, men at
enkelte ressurser kan sees i sammenheng. I tillegg
gir det mulighet til å holde på dedikerte ressurser

innen f.eks. musikk, idrett, matlaging, læring i
utemiljø gjennom hele oppveksten.

Dølmotunet er en perle som brukes knappe 2
måneder i året. Hvordan kan vi bruke dette området
i en sammenheng for barnehagen eller skole i resten
av årets 10 måneder? Kanskje kan det komme dyr i
fjøset, som kan være ute om sommeren? Kanskje
kan de forberede noe av markens grøde til sommers-
esongen og hente inn igjen om høsten?

Jeg er opptatt av at vi må bruke denne tiden til å
lete etter muligheter som gir gode forhold for de som
skal vokse opp i Tolga de neste 20 årene. Et attraktivt
sted å flytte til.

Min inngang til dette er hvordan vi kan skape
framtidas møteplass, hvor vi har gode fagmiljøer, en
samlet løsning for lek og aktivitet i hele oppveksten –
og hele livsfasen for den skyld. Derfor er det utrolig
spennende å se om vi også kan investere i et kul-
turhus som kan brukes i hverdag og fest og til fritid-
saktiviteter. I dette området ligger også bibliotek og
gymbygg.

Komiteen vil se arealbruken av husene våre,
trafikkløsninger og ikke minst hvordan uteområdene
i dette området kan brukes. Sikkerheten er også et
aspekt som sjølsagt skal ivaretas. Willy Olsen tegnet i
sin tid Tolga skole, han er hyret inn for å se på hvor-
dan vi kan se på arealene på nye måter og forberede
en ny planlegging av området.

Det er nå du kan bli med å tenke høyt om hvordan
framtidas oppvekstmiljø skal være.

Ordfører Ragnhild Aashaug

Skiløyper
Tolga Turlag som har ansvar for løypekjøring i
kommunen har et stort løypenett å drifte, med til
dels store avstander mellom traseene.
For å bedre fleksibiliteten og kunne gi et bedre
tilbud til skifolket, gikk Vingelen IL til innkjøp av
en brukt løypemaskin i vår. Tanken er da at denne
skal supplere bruken av turlagets løypemaskin,
slik at en samlet sett i kommunen får et bedre
tilbud.
Denne vil bli stasjonert i Vingelen, og vil bli benyt-
tet til å kjøre opp  igjen traseer ved urolig vær,
hvilket det erfaringsmessig er et betydelig behov
for. Samtidig vil den kjøre opp lysløypa i Vingelen.
Dette vil bli forsøkt synkronisert med skiskyt-
tertreninger på Morabben. Det vil forhåpentligvis
gi gode treningsforhold.
Vi anskaffer en GPS og setter i maskina til Vinge-
len. Følg med på skisporet.no.

Turlaget vil fremdeles kjøre i henhold til kjørepla-
nen som kommer ut i forkant av sesongen.
Det gjøres en oppsummeringen på vårparten der
en vurderer erfaringene etter sesongen.
Vi håper dere ser nytten av vårt arbeid for å gi dere
bedre løypetilbud i turløyper og lysløyper og støt-
ter opp som medlem i Turlag og Idrettslag.
God skivinter  ønskes  alle

Tolga Turlag Vingelen IL
Olav Bakken Odd Rune Enget
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Åpningstidene i jula
Vi har veldig mye avspasering
til gode. Noe av dette tas ut i
jula. Biblioteket blir derfor
stengt i romjula. Siste mulighet
for å ordne seg med julelektyre
er torsdag 22. desember. Åpent til kl. 19.00. Biblioteket
åpner igjen mandag 2. januar.

ARRANGEmENT
Vårens arrangement er i skrivende stund under plan-
legging. Så langt kan vi friste med dette: 

Jakten på vottene
Torsdag 27. april kl. 19.00.

Nina Granlund Sæther har i to
år reist rundt i Norge- også i
vår region- på jakt etter gamle
votter og strikkemønstre. Det
resulterte i boka «Votter.
Strikkemønstre fra hele
Norge» Kom og hør henne
fortelle om de fantastiske skattene hun fant. Og ta
gjerne med gamle votter om dere har. 

Steintøft – Stein er ikke bare stein
Lørdag 11. mars kl. 12.00 og 14.00

Hvordan blir min-
eraler og bergarter til
fjell?
Kvartærgeolog Hans
Petter Borgos tar deg
med til et steintøft
landskap. Her får du
se på bergarter med
fingrene. 
Arrangementet er for
deltagere i kunnskap-

sprosjektet «Nysgjerrig?» (3. – 7. trinn) OBS. Vi kjører
programmet med to mindre grupper. Meld deg på det
tidspunktet som passer best. 
Påmelding på www.jegernysgjerrig.no

Følg biblioteket på

Kortreiste lesetips
Hver torsdag legger bibliotekene i Fjellregionen ut et
nytt lesetips på bloggen «Kortreiste lesetips». Vi lover
stor variasjon og noe for enhver smak.

Vi trenger husrom for greie
studenter i uke 
1-11 og uke 33-38

Ergoterapeuten i Tolga kommune har avtale
med Høgskolen om å ha praksisplasser for er-
goterapistudenter. Det kommer to studenter
like etter nyttår som skal være her helt til i
midten av mars. Og så kommer to studenter i
midten av august som blir til sist i september.
Studentene drar som regel hjem på torsdager
og kommer tilbake på søndager. Det er rolige
personer som er på praksisplassen vanlig arbei-
dstid, og ofte er de der på ettermiddagen også.
Ofte er de opptatt med trening og friluftsliv.
Hvis du ønsker mer informasjon, eller du har et
lite krypinn å leie ut i disse periodene så ta kon-
takt med ergoterapeut Rigmor Bjørsagård på
telefon 479 71 130.

Nytt fra Tolga bibliotek

Nina Granlund Sæther

Hans Petter Borgos 

2. dagsfest 
i Fjellheim

MENY: 
RAKFISK m/tilbehør

Salg av diverse drikke 

TRONSGUTTA
spiller til dans

Dørene åpner kl.19.30

Påmelding til 
Bente Nordistuen, 971 75 426 
Finn Hilmarsen,  994 47 912

innen 19. desesember

Arr. Vingelen storband
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Plattform velferd: «Mestring i alle livsfaser»

Har du bøker og filmer som støver ned? 
Da vil omsorgstunet gjerne ha det!
Ansatte på omsorgstunet er opptatt av trivsel
for de som bor her. Et av tiltakene er å ha
tilbud om ulike aktiviteter alle ukedager.  Vi
leser sammen, går tur, kjører tur, ser filmer og
mye mer.
I forbindelse med dette behøver vi mer leses-
toff av typen korte noveller og historier.
Gjerne med bilder, og fra nærområdet. Hvis
du har noe som bare ligger der og samler støv,
og som du vil kaste, blir vi veldig glad om du
gir det til oss. Vi behøver også gamle filmer,
gjerne norske og humoristiske, på CD eller
VHS-kassett. 

Berit Barbro Røe, Magnor Røe og Karen Wolen benytter seg av tilbudet
med aktiviteteskasse.

Nord-Østerdal fly- og militærhistorisk forening
(NØFMF) har etter avtale med Forsvarsmuseet fått
deponert et meget sjeldent objekt, nemlig en JU-88
C-2 maskin, som går under navnet «Nonsfjelldron-
ningen» fra Åbjøra i Nordland. I Norge finnes det
kun to slike eksemplarer. Vår maskin skal på utstill-
ing i H-10 samlingen her på Tolga og den skal
fortelle historien til en maken maskin som havarerte

i Einunndalen 8.mai 1945. Det var for øvrig det siste
flyet Luftwaffe mistet under krigen. Vi er nå godt i
gang med innsamling til et PVC lagertelt/hall hvor
denne skal plasseres. 
Vi trenger din støtte og er takknemlig for alle bidrag.
Vårt bankkontonummer er: 1885 12 05671.
Ditt bidrag gjør deg kvalifisert til gratis inngang i 
H-10 samlingen i 2017.

Nonsfjelldronninga kommer til Hangar 10
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VEIER/PLASSER KONTRAKTØR TELEFON

Sandmælgjelen
Kjerkgjelen
Gammelskolen
– Grantævet rundt Umundsgjelta maskinstasjon As Jan Helge Hansen 62 49 43 30 – 906 68 004
– P-plass ved Tolga kirke
– P-plass mellom  Handelssenteret og kommunehuset
– Omsorgstunet

Trygdeboligene i Vingelen
Krokan boligfelt
Vetlåsen boligfelt Geir Rønning 907 46 312

Kjerkveien i Vingelen med parkeringsplass
P-plass Vingelen kirke
P-plass Vingelen skole Øivind Motrøen 901 02 778

Svarthaugveien
Trygdeboligene i Øversjødalen
Brannverndepotet Ola Petter Søndmør 915 16 009

Nordvangen – Rabben
Vingelsgård – Trøan
Dalsveien
Bakkagata – Eggan
Moan
Gata
Sjukehusveien
Røset – Olaberget Brødrene Sønmør 62 49 41 88 – 907 68 933

Øvrige kommunale veier i Tolga sentrum Tolga kommune 62 49 65 39 – 959 29 121

Trygdeboliger Tom Andre Kristiansen 979 89 116

Veien skal søkes holdt 
farbar i det tidsrommet 
den er forutsatt åpen for
alminnelig ferdsel. Ved
snøfall om natten skal
veien normalt være brøytet
før vanlig arbeidstid om
morgenen, tidsrom mellom
kl. 06.00 og kl. 23.00. 
Hvis det på grunn av uvær
eller andre grunner ikke 
er mulig å gjennomføre
normal brøyting, må
teknisk avdeling snarest
mulig underrettes.

Hvem brøyter hvor? – Brøyteliste 2016-2017 
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Hovedlandsrennet for 15 og 16 åringer i nordiske
grener er årets største skiarrangement i skiforbun-
dets regi. Med opptil 1200 deltakere og kanskje så
mye som 3000 gjester tredobles kommunens
innbyggertall i noen dager. 

– Arrangementet er et stort løft for hele lokalsam-
funnet, og vi får en kjempemulighet til å vise fram et
aktivt og levende lokalsamfunn, sier leder i hoved-
komitéen, Harald Sørli. 

Den 3. - 5. mars 2017 ønsker idrettslagene i Tolga
og Vingelen velkommen til Hovedlandsrennet. Her
skal landets 15- og 16-åringer konkurrere i langrenn,
hopp og kombinert. 

– Det er flott, og nærmest nødvendig, at hele kom-
munen står sammen om et slikt arrangement, un-
derstreker Sørli.

Trenger mange blide frivillige
Både før, under og etter arrangementet trengs engas-
jerte frivillige. Det er mange ulike oppgaver som skal
løses, både på og utenfor idrettsarenaen. Målet er at
kommunen skal preges av arrangementet, med de
frivillige som et godt vertskap. Vi ønsker at folk skal
melde seg til tjeneste, og kan love at alle som vil får
bli med på laget. Si fra om spesielle ønsker, så vil vi
prøve å finne en løsning, men her er det viktigste at
alle oppgaver blir gjort. Arrangementet gjorde et
varp da de kapret idrettslinja på videregående.
Snakk om vinn- vinn og læring i praksis! 

– Enten du er parkeringsvakt, vaffelsteker, starter,
sanitet, rennkontorassistent, selger, tidtaker, deko-
ratør eller administrator: Du skal føle at du er med,
og vi skal alle møte våre gjester som et godt vertskap,
sier Sørli. 

Opp til 800 skal overnatte bare i Tolga kommune,
på overnattingsteder, i private hjem eller på flatseng.
Rimeligere overnatting enn hotell har vært etter-
spurt, og i hele Tolga har folk stilt opp. Fornuftige
priser og kollektive løsninger på flatseng er et bevisst

valg, som bygger opp under profilen til arrange-
mentet. Tolga skole, Vingelen skole og Hodalen
Fjellstue blir overnattingssteder. Skoleungene er
selvsagt ute! I samfunnshusene blir det matstell og
godt vertskap. 

En visjon og profil for alle involverte
Hovedlandsrennet 2017 skal representere sunne liv
og inkluderende aktivitet. 

Visjonen «Sammen om sunne spor», forteller at vi
ønsker å engasjere hele lokalsamfunnet for å lykkes,
slik at det setter igjen spor av stolthet og samhold.
Alle involverte har en viktig rolle, enten som
deltaker, støtteapparat, frivillig arrangør, familie,
gjest eller samarbeidspartner.

Sprek idrettsungdom i sunn aktivitet er kjernen,
men på veien frem til et skirenn står et helt samfunn,
med sitt samhold og sine sunne verdier. Slikt sprer
seg, og skaper gode opplevelser som flere vil identi-
fiseres med. 

Organisasjonen HL2017 er stolte av at store
nasjonale og lokale aktører vil være med oss på
sunne spor. Hovedsamarbeidspartnerne NSB, Tolga
Bil, Tolga-Os Sparebank, COOP og Tolga kommune
er allerede med på laget, i tillegg til mange mindre
støttespillere. Stadig flere strømmer til, og det er jo
gøy når barnehagene og NSB følger samme spor,
avslutter Harald Sørli på vegne av HL2017,- en folke-
fest for hele kommunen! 

Bli med som vertskap for en folkefest! 
• Meld deg som frivillig på www.
skiforbundet.no/hl2017 eller kontakt:
Eivind Moen, eivind.moen@tolga.kommune.no, 
tlf.  905 01 201.
• Kle deg opp som frivillig: Lue og buff er gratis.
Genser fra Bjørn Dæhlie koster kr. 300 og jakke 
kr. 1000. (Prisene er en tredjedel av utsalgspris, og
tilbys alle frivillige arrangører av HL2017.)

Hovedlandsrennet 2017 engasjerer:

Små og store går «sammen om sunne spor»
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RENNPROGRAm
SæTERSGÅRd LANGRENNSTAdION

FREdAG 03.03. 2017
• OFFISIELL ÅPNING VED 

ORDFØRER RAGNHILD AASHAUG
• INDIVIDUELL DISTANSE, FRITEKNIKK, 

15 SEK STARTINTERVALL
• KOMBINERT LANGRENN, 

GUNDERMETODEN (JAKTSTART) 

LØRdAG 04.03. 2017
• SPRINT KLASSISK, 10 SEK STARTINTERVALL
• LANGRENNSCROSS (JENTER OG GUTTER) 

FRITEKNIKK
• KOMBINERT KOMBICROSS, 

GUNDERMETODEN (JAKTSTART)

SØNdAG 05.03. 2017
• STAFETT JENTER 4 X 3,75 KM
• STAFETT GUTTER 4 X 5 KM

RENNPROGRAm HAmRAN

FREdAG 03.03. 2017
• OFFISIELL ÅPNING VED 

ORDFØRER RAGNHILD AASHAUG
• PRØVEOMGANG KOMBINERT
• KOMBINERT HOPPRENN TO OMGANGER
• 3 TRENINGSOMGANGER SPESIALHOPP

LØRdAG 04.03. 2017
• PRØVEOMGANG HOPP OG KOMBINERT.
• INDIVIDUELT HOPPRENN

SØNdAG 05.03. 2017
• PRØVEOMGANG
• LAGHOPP

Sprek i Tolga

Stolpejakten.no, 
et folkehelsetiltak
Stolpejakten 2016 er nå avsluttet for mer enn
en måned siden. Vi er godt fornøyd med
deltakelsen, selv om enkelte miljø kunne ha
vært enda mer aktive.

266 personer har registrert seg på nett og brukt
mobil eller PC til registrering.
71 har levert folder, slik har vi i alt 337
registrerte personer i alle aldersgrupper som
har besøkt 7463 stolper. Men vi mistenker at
flere ikke har levert folderen til registrering.
Mange som aldri har deltatt i O-gruppas 
aktiviteter eller TUR-O har funnet et trimtilbud
som fenger. Det gledeligste var deltakelse fra
flere tilflyttere og innvandrere.
Vi vil derfor satse videre, så kom igjen neste år
og ta med flere!

En stor takk til dere som støttet oss økonomisk: 

Tolga kommune, TOS bank og Tolga Bil.
Videre takker vi de som har gitt uttrekks-
premier: Staur, Rørosmeieriet, Malmplassen,
Tolga sykkelmekka, YX Caltex kafe, Mathias-
gaarden fjellgris fra Tolga, Eltron, 
Tolga blomster, Bua og Innkjøpslaget i Vinge-
len 

Styret i O-gruppa og Tur-O utvalget
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