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OPPFINNERE OG KUNSTNERE:
I vinterferien står ei flott
oppfinner- og tegneutstilling
utstilt i Aukrustsenteret.
Oppfinnere og kunstnere er
barna i Plassen barnehage. De
har jobbet i noen måneder med
Kjell Aukrust som tema.
Prosjektet startet med besøk
på Aukrustsenteret i fjor høst,
og endte opp som utstilling nå
til vinterferien.
– Veldig artig samarbeid for
oss, ungene er virkelig kreative,
skrytes det fra
Aukrustsenteret. 

Har du bilder fra Nord-
Østerdal? Kanskje etter en fin
tur i vinterferien. Send det til
tynset@ostlendingen.no og
få Flax-lodd.
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Bildeglimt fra Nord-ØsterdalAlle folldøler har mulighet til å
komme med innspill på hvor
de nye omsorgsboligene skal
være. Den ferske arbeids-
gruppa tar imot innspill med
takk.
Rådmannen i Folldal har satt
ned en arbeidsgruppe som
skal utrede ulike muligheter
for lokalisering av omsorgsbo-
liger for personer med omfat-
tende kognitive, fysiske og /
eller sammensatte funksjons-
hemninger. Arbeidsgruppen
skal foreslå faglig relevante og
forsvarlige løsninger. 
Målet med arbeidet er at det
foreslås et funksjonelt og all-
ment tilpasset tilbud. Samtidig
med at gruppen skal ha faglig
god forankring, så skal det tas
hensyn til brukerperspektivet.
Arbeidsgruppen består blant
annet av representanter fra
rådet for funksjonshemmete,
administrasjonen og Fagfor-
bundet.

Bli med og plasser
omsorgsboligene 

Kulturhistoriker adva-
rer Alvdal kommune
mot å tillate bygging 
av dagligvarehandel 
på Steimosletta.
TORE S. RASMUSSEN 414 63 207
tore.s.rasmussen@ostlendingen.no

– Jeg synes det er trist å se
hvordan den kooperative beve-
gelsen oppfører seg. Det er bare
grådighet som ligger bak, sier
Sjur Harby fra Disen kolonial.

Han skjønner ikke hvordan
en butikkjede som utgir seg for
å være eid av det norske folk
kan ta avgjørelser basert kun
på økonomiske kalkyler.  

Tirsdag var han invitert for å
holde foredrag om å utnytte og
bevare gamle bygninger. Steia-
prosjektet inviterte alvdølene
til folkemøte for å få forslag og
ideer om hva det er mulig å
bruke de tomme bygningene
på Steia til.

Unikt sentrum
Harby har jobbet mye med å
utvikle, og starte aktiviteter og
næring i gamle bygninger, blant
annet Bøndernes Hus på
Løten. Han viser til at kultur-
næringer er den raskest vok-
sende økonomien for tiden. Og
turistene vil ha noe autentisk
og særegent.

–Vi er lei av å ligge på
stranda. Folk tørster etter
kunnskap, det genuine og det
autentiske, sier han.

Han mener Steia er et sære-
gent sentrum som burde kunne
trekke turister.

– Det er et veldig intimt sen-
trum som du skal lete lenge
etter. Det er fantastisk å
komme med toget, også ser du
hele sentrum, sier han.

Han tror ikke det er mange
småsteder i Norge hvor så
mange funksjoner er plassert
så tett.

– Hvor mange skritt må du
gå for å få utført alle dine æren-
der? spør han.

Det at folk kan bevege seg til
fots mellom matbutikken,
kommunehuset, bokhandelen,
og til og med kirka gjør at Steia
blir et levende sentrum.

–Det synlige livet mellom hu-
sene er på veg til å forsvinne fra
oss, sier han. 

Blant annet skjer det ved at
det bygges store kjøpesentre
og matbutikker langs de store
trafikkårene.

Frisør i stasjonen
Etter innleggene ble de rundt

60 oppmøtte delt i grupper
hvor de som har ideer kunne
snakke med de som har hus.

–Det kom masse ideer, sier
prosjektleder for Steiaprosjek-
tet, Ylva Sneltvedt.

Hun understreker at det
også kom til noen konkrete
samtaler mellom huseiere og
de med ideer. Blant annet viste
Bjørg Olov Skjæret fra Salong
Bjørg Olov interesse for sta-
sjonsbygningen og diskuterte
muligheter med eierne fra Rom
eiendom. Eier av Steien hotell,
Knut Poppe takket også delta-
kerne for mange gode ideer.

DET ER MULIG: Sjur Harby fra Disen kolonial har gode erfaringer fra å starte næring i gamle bygninger. ALLE FOTO: TORE S. RASMUSSEN

BILLIG LEIE: Sissel Bjørkto og Jan
Lutterloh fra Rom eiendom kan
tilby gode avtaler om husleie til de
som ønsker å gjøre noe i stasjo-
nen. Her med ordfører i Alvdal
Olov Grøtting.

«Det er et veldig
intimt sentrum
som du skal lete
lenge etter»

SJUR HARBY

Advarer mot Prix-flytting
■ – Steia har noe unikt og enestående      ■ Fikk konkrete ideer på møtet


