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Søker om bygdekino

Østlendingen

Klart for samklang

LØTEN: Årets samklang arrangeres i Løten kino
førstkommende søndag kveld, 5. februar. Det melder
Kari Oppegård Johansen fra Løiten Musikforening.
Samklang er en årlig kulturkveld for og med bygdas
sang- og musikkentusiaster, kor, korps og storband, der
alle bidrar med en avdeling hver i en felles konsert.
Tradisjonen går mer enn 40 år tilbake. Ansvaret for det
hele går på rundgang, og i år er det Løiten Musikforening som er arrangør. – Det er en veldig trivelig sammenkomst, sier Kari Oppegård Johansen og opplyser at det
blir salg av kaffe og noe «å bite ti». Loddsalg blir det
også.

LØTEN: Bjørn Vidar Linholt har foreslått for Løten
kommune å bruke Løten kino til det kinosalen er laget
for og starte opp igjen med kinodrift. Østlendingen
omtalte forslaget i lørdagsavisa, og kultursjef Bente
Hagen kan fortelle at innspillet allerede er fulgt opp fra
kommunens side. – Vi har søkt Bygdekino om visninger
av film i Løten og venter på svar, sier hun. Søknaden ble
sendt på nyåret, som en direkte følge av Linholts
forslag. Sjøl har han fått mye positiv respons på sosiale
medier og er spent på utfallet. – Det ser ut som det er
interesse for å prøve med kino i bygda igjen, sier Bjørn
Vidar Linholt.

Her blir det friluftsbarnehage

– Et nytt og unikt tilbud
TRYSIL: Trysil friluftsbarnehage tar
sikte på oppstart 1.
august. – Det blir et
nytt og unikt tilbud
her i kommunen. Vi
budsjetterer med
åtte barn, forteller
Morten Olesen Lutnæs.
Ola Kolåsæter

ola.kolaseter@ostlendingen.no

Trysil friluftsbarnehage ble offisielt stiftet og et styre ble satt
i fjor sommer. Det jobbes nå
mot å kunne åpne barnehagen
i august 2017.
Barnehagen i Søre Trysil får
utgangspunkt i det som i dag er
den kommunale barnehagen,
men fokuset med en friluftsbarnehage er å være utendørs.
– Det blir to utendørs baser i
tillegg til det gamle barnehagebygget, som vi skal benytte oss
av på kalde dager. Det bygges
en lavvo her på området som
blir for de yngste barna og en
gapahuk i skogen rett over veien der de eldste skal holde til.
Målet med en slik barnehage er
aktiviteter og læring ute i frisk
luft, forteller styreleder i Trysil
friluftsbarnehage,
Elisabeth
Freitag.

Vil inngå avtaler
Freitag forteller at de kommer
til å søke om kommunal støtte

BARNEHAGE: I Søre Trysil er de lei av stadige trusler om nedleggelse av den kommunale barnehagen. Nå tar de sikte på oppstart av et privat
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alternativ til høsten. På bildet er styreleder i Trysil friluftsbarnehage, Elisabeth Freitag.
etter barnehageopptaket den
15. februar.
– Vi er avhengige av å få kommunal støtte for å starte opp,
sier hun. Kommunestyret gikk
under budsjettbehandlingen
før jul inn for å beholde den
kommunale barnehagen. Men
stadige trusler om nedleggelse
har overbevist grendebefolkningen om at et privat alternativ er veien å gå.
– Det skaper usikkerhet når

den kommunale barnehagen
står på kuttlista hvert år, det
kommer den sikkert til å gjøre i
neste budsjettrunde også, sier
Morten Olesen Lutnæs i Trysil
friluftsbarnehage.
Olesen Lutnæs forteller at de
ønsker å inngå avtaler med friluftsaktører rundt om i kommunen for å kunne skape et
godt og annerledes tilbud i barnehagen.
– Tanken er å legge opp til en

rekke aktiviteter i løpet av året.
Ingen avtaler er gjort ennå,
men vi tenker alt fra skikjøring,
hundekjøring og fisketurer.
Det er vinn-vinn for både friluftsaktørene og barnehagen,
sier han.

Trenger åtte barn
– Vi har budsjettert med at vi
trenger åtte barn det første
året. Ifølge de undersøkelsene
vi har gjort er det nok av barn i

kretsen her i Søre Trysil. Jeg
vet vi har søkere, men ikke
hvor mange. Vi venter spent på
15. februar, sier han.
– Vi ønsker også barn fra hele
Trysil. Det blir et nytt og unikt
tilbud her i kommunen, sier
Lutnæs.
Han forteller om et stort engasjement blant de fastboende
i grenda for å beholde barnehagen.

Innleder samarbeid med prosjektet Friskhjem
STOR-ELVDAL: – Vi har et godt
samarbeid med Stor-Elvdal kommune, lokalbefolkningen, næringslivet
og Høgskolen i Innlandet. Vi er i
gang med omreguleringsarbeidet og
en rekke prosesser er i gang i prosjektet, sier utviklingssjef Harald
Odde i Friskhjem. Firmaets bransje
er oppføring av bygninger
Sigbjørn Kristiansen

redaksjonen@ostlendingen.no

Utviklingssjefen deltok nylig på en næringsfrokost og var senere på kvelden til
stede på et folkemøte som var meget
godt besøkt. Odde forteller at Frisk-

hjem AS har fått et godt samarbeide.
Det er allerede startet et omreguleringsarbeid og flere prosesser er kommet i gang.
Ifølge Odde er arkitekter og spesialfirmaer engasjert med prosjektet som er
aktuelt for Koppang sentrum. Det er
etablert dialog med hovedentreprenør
og det jobbes med flere parallelle prosesser.
-Dersom alt går etter planen vil utbyggingen starte på området hvor det
tidligere asylmottaket i Storgata er. Vi
jobber med å utvikle gode leiligheter i
annen og tredje etasje med et flott fellesareal for beboere. Samtidig er Odde i

dialog for å få flere aktører med for å
skape en framtidsrettet førsteetasje.
Odde legger vekt på den gode dialogen med kommunen, både politisk og
administrativt, i tillegg til den entusiasmen som finnes blant innbyggere.
– Vi tror på levende bygder og de kvaliteter som Koppang har.
Leilighetene og arealet som er planlagt ligger i umiddelbar nærhet til butikker og fasiliteter som brukes i hverdagen. Estetikk og grøntområder vil
være forskjønnende for sentrum.
Utviklingssjefen sier at beboerne i
Friskhjem skal få god og riktig informasjon underveis.

Forholdene blir lagt til rette for en aktiv og trygg alderdom for beboerne,
samtidig som Friskhjem vil spille på de
ressurser som finnes i lokalmiljøet.
Odde sier at oppslutningen på Koppang var ubetinget positiv.
– Vi får mange gode innspill som gjør
at man får høy kvalitet i det videre arbeidet. Vi er en samarbeidende aktør
som brenner for levende lokalmiljø for
gammel og ung. Slik sett er det inspirerende å bli møtt på denne måten i StorElvdal. Dette er noe som motiverer til
videre innsats, sier Harald Odde.

