
              2022 -2034? 
FOLKEMØTE PÅ SAMFUNNSHUSET I PLASSEN 17. OKTOBER KL 18.00 – 20.00 

• Her blir det innlegg fra grendeutvalg, skole, barnehage, butikk, samfunnshus og menighetsråd. 
• Orientering om befolkningsutvikling og boligsatsing/ mulig samarbeid med Trysil kommune. 
• Kort orientering om Kommuneplanens samfunnsdel og punkter som berører Søre Trysil. 
• Gruppearbeid og meningsutveksling. 
• Oppsummering. 

 

Trenger du barnepass? Det blir organisert tilbud på uteområde skole/ inne barnehage - barne-passere er engasjert! 
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Bakgrunn 

Etter 2-3 år preget av unntakstilstand hvor nærings-, 
forenings- og sosial-liv mer eller mindre ble satt på 
vent, er det behov for en overordnet diskusjon om 
tingenes tilstand før en prioriterer videre aktiviteter i 
Søre. Det er viktig å diskutere utfordringene, 
mulighetene og forhåpentligvis bli enige om en 
realistisk og god plan videre! 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 er ute til 
offentlig ettersyn med frist for innspill 26. oktober. 
Dette er kommunens strategiske plan for hva som skal 
være satsingsområdene i de nærmeste årene 
framover. Dette bør også befolkningen i Søre ha noen 
meninger om! Her står bl.a. noe om viktigheten av et 
visst servicenivå i grendesentrene. I vår geografiske 
region Søre Trysil er Plassen det naturlige 
grendesenteret.   

Hva er bra i Søre? 

Det som skiller grendesamfunnet fra 
kommunesenteret, er evnen og viljen til å få til felles 
aktiviteter som er viktige for trivsel og miljø uten at 
det nødvendigvis er kommersielt lønnsomt eller at 
kommunen er på tilbudssiden med å legge til rette for 
dette. Eksempler på dette er f.eks. barnehage, skole, 
butikk, kirke og div. grendehus.  I flere lag og 
foreninger gjøres det en stor og viktig innsats for ve og 
vel i Søre, herunder også jakt og fiske, som er en viktig 
arena for mange i distriktet vårt. 

Vi har en spennende miks av befolkning med ulik 
kompetanse som kan være nyttig å spille på når 
framtiden skal planlegges og gjennomføres. Mer om 
befolkningsstatistikk på folkemøtet 17. oktober. 

Arbeidsplassene er nok i hovedsak utenfor Søre, men 
vi har f.eks. Trysil RMM (Trysil Maskin), i skogbruket/ 

skole/ barnehage og butikk. Sikkert også mange flere, 
men dette er vel de viktigste, de som er mest synlige 
og som kanskje er viktige brikker når framtiden skal 
planlegges?  

Et viktig poeng når en tenker framtid for Søre, er at 
det faktisk er attraktivt å bosette seg her for yngre 
folk og barnefamilier. I denne forbindelsen er tilbud 
om barnehage og barneskole et stort fortrinn.  

Mer om det vi har i Søre Trysil, sjekk vår felles 

nettside:  http://www.soretrysil.no/. I det følgende 
kommer status for noen av de viktigste felles 
tilbudene og kontaktinformasjon. 

Trysil Friluftsbarnehage SA 

Drives i privat regi (19 andelseiere) og følger 
pedagogiske og miljømessige rammer i 
barnehageloven (godkjent for 19 plasser – har 13 
unger i dag). Barnehagen har etter hvert fått gode 
rutiner på drift og friluftsaktiviteter og de ansatte er i 
all hovedsak fra Søre og derfor å betrakte som stabil 
arbeidskraft. Barnehagen er et viktig tilbud for barn, 
foreldre og ansatte. Det ser noe usikkert ut med 
barnetall for barnehagen de neste årene, med tanke 
på antall småbarn og nyfødte i Søre. Det har vist seg 
utfordrende å rekruttere utenfra, med tanke på 
kjørevei for foreldre som enten bor eller jobber 
utenfor Søre. Nettside og kontaktperson for evt. kjøp 
av andeler:  https://trysilfb.no / DL Marit Moberg tlf 
62 80 96 66 og styreleder Karine Tveit Rundfloen tlf 40 
07 70 68. 

Trysil Montessoriskole SA 

TMS er en privat skole (91 andelseiere) som drives 
etter alternativ montessoripedagogikk iht. 
privatskoleloven (godkjent for 35 elever – har 17 
elever i dag). Dette er en anerkjent pedagogikk som 

http://www.soretrysil.no/
https://trysilfb.no/
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sammen med stor lærertetthet har vist seg å fungere 
bra for de aller fleste og det leveres bra på skolens 
motto: «Trygge – synlige – selvstendige barn». Dette 
bekreftes bl.a. av lærere på ungdomsskolen når barna 
begynner der. Skolen har unge og høyt utdannede 
lærere som bevisst har valgt denne pedagogikken og 
den lille grendeskolen som arbeidsplass. Sammen med 
rektor og resten av staben har en fått et bra team! 
Største delen av ansatte bor i Søre. De siste to årene 
har elevtallet vært lavt, men prognosene viser en 
stabil økning i elevtall de neste 4-5 årene med tanke 
på barn som bor i Søre. Deretter er det vanskelig å 
forutse, men det ser ut til at det vil bli noe færre barn 
i Søre. En har heldigvis også barn som kommer fra 
andre steder i Trysil, men det er viktig at en har en 
grunnstamme fra vårt distrikt. Skolen opplever nå at 
det er en positiv interesse for både pedagogikken og 
grendeskolen som et alternativ - også fra de som 
kommer utenfra. 

Nettside og kontaktperson for evt. kjøp av andeler:  
https://trysilmontessoriskole.no/ Rektor Marit 
Moberg tlf 62 80 96 66 og styreleder Kine Bakke tlf 97 
13 66 78. 

Nærbutikken i Søre 

Nærbutikken er lokalt eid (87 andelseiere) og er en 
viktig møteplass for befolkningen i Søre. Her finner du 
de fleste varene du trenger til din daglige handel. 
Varesortimentet er tilpasset lokalsamfunnet og har 
varer fra lokalmatleverandører, tipping, hjemkjøring 
av varer, fiskekort, frimerkesalg, blomster- og 
medisinutsalg, postpakkeutlevering fra Posten Norge 
og Post Nord, salg av lokal husflid, kaffekrok, trådløst 
nettverk, bibliotek samt bokbyttehylle.  

Butikken er en god samarbeidspartner når det skal 
være arrangement i div. grendehus, den har 
aktiviteter for barna i skole/barnehage og fungerer 
som en utstillingsplass for elevarbeider. Svenskbua og 
det ny-opprustede uteområdet har blitt en populær 
møte- og aktivitetsplass for befolkningen i Søre.  

Mange velger imidlertid bort nærbutikken til fordel 
for større utvalg, rimeligere priser og at det er praktisk 
å handle i sentrum i forbindelse med jobb eller en 
prioriterer handling på Långflon.  

Butikken som fikk et oppsving under pandemien sliter 
nå med betydelig lavere omsetning og minimal margin 
for å kunne overleve. Med dagens omsetning og 
forventet strømpris utover vinteren vil butikken 
måtte avvikles innen kort tid – det haster å gjøre 
grep hvis vi ønsker å beholde dette tilbudet!  

Nettside og kontaktperson for evt. kjøp av andeler: 
https://narbutikken.no/finn-butikk/narbutikken-sore-
trysil  / DL Kristine Østerhaug tlf 91 14 59 07 eller 
styreleder Eva Galaasen tlf 95 79 85 10. 

Søre Trysil Samfunnshus 

Samfunnshuset er bygd som et felleshus for hele Søre 
Trysil og eies av div. lag og foreninger totalt 11 stk 
samt mange privatpersoner som har andeler i huset. 
Skolen bruker/ brukte (avhenger av elevtall og 
økonomi på skolen) bygget til kroppsøving, 
elevforestillinger og matprosjekter. Andre faste 
aktiviteter er volleyball, 17. mai arrangement, kil-
kasting finale for Søre, kommunens dagsenter, møter 
og øvingslokale for kor. En er i tillegg avhengig av 
utleie til grupper noen uker om vinteren for å få 
økonomien til å gå rundt. Økte strømpriser blir en stor 
utfordring kommende vinter. Kontaktperson: Leder 
Marianne Fjelltveit tlf 93 25 71 43. 

Kirke og gravplass 

Søre Trysil menighetsråd gjør en stor innsats for å ta 
vare på og drifte aktiviteter i og rundt kirken som 
tradisjonelt har vært og er en viktig møte-
/seremoniplass når viktige hendelser i befolkningens 
liv skal bekreftes. Aktuelle prosjekter her er bl.a. 
ønsker om å få til en minnelund. Kontaktperson: Leder 
Marianne Fjelltveit tlf 93 25 71 43 

Hva mener du vi bør prioritere? 

Vi vil gjerne ha dine synspunkter på hva vi bør 
prioritere i Søre og hva kommunen evt. kan hjelpe oss 
med. Send innspill til grendeutvalget v/ 
grendekoordinator Sabine (gu@soretrysil.no) eller 
lever innspill til Kristine på butikken og/ eller kom å si 
din mening/ diskutere med andre på folkemøte! Kom 
på møte 😊😊😊😊😊😊! 

 

Grendeutvalget lager innspill til kommuneplanens samfunnsdel på bakgrunn av konklusjoner fra møtet og evaluerer 
sin strategiplan! 

https://trysilmontessoriskole.no/
https://narbutikken.no/finn-butikk/narbutikken-sore-trysil
https://narbutikken.no/finn-butikk/narbutikken-sore-trysil

