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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 11.05.2021
Til stede: Olea Hildrum, Signe Storsnes, Einar B. Stengrundet, Simen Lindstad, Kristian
Stengrundet, Nelly Åkesson, Madeleine Lyseggen Aas, Erik Fjelltveit Nyhuus, Ona Buflod
Bovollen, Sanna Berg, Ida Skoglund, Malene Xie Stine Akre og Beathe Sande.
(Olea var ikke til stede i starten av møtet pga møte i sentrumsgruppa)
Forfall: Frida Nordnes Bækken (Malene Xie møtte for Frida)
Åpning
Signe ønsket velkommen og åpnet møtet
Godkjenning av referat fra møte 13.04.2021
Referat fra møte 13.04.2021 ble godkjent
Godkjenning av innkalling
Innkallingen til møtet ble godkjent
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og foreslått å starte møte med evaluering av Hold Trysil rent
aksjon og UKM før de andre sakene. Forslag om endring av saksrekkefølge ble godkjent.
Saksliste
1. Strategisk boligplan – bolig hele livet 2021-2033
Stine orienterte ungdomsrådet om at det politisk har blitt framsatt forslag om å utsette
behandling av boligplanen. Det planlegges en dag hvor det skal arbeides med planen og
ungdomsrådet kan evt få være med. Ungdomsrådet valgte å utsette saken i påvente av
denne dagen med boligplanen etter sommerferien.
2. Saker til politisk behandling i utvalg og KS i mai 2021
Stine gikk gjennom sakene som skal behandles på KS møte i mai. 21
PS 2021/25 – Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2027- innspill fra Trysil
kommune
Ungdomsrådet bestemte at de ville sende innspill til direkte til fylkeskommunen.
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling til høring:
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil
Besøksadresse: Storvegen 5, Trysil
Telefon: 62 45 77 00

E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Hjemmeside: www.trysil.kommune.no
Åpningstider: mandag-fredag kl. 9-15

Bankkontonr.: 6167 05 01328
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

Med en grusvegandel på 30% kan ikke Trysil kommune akseptere prinsippet om at kun
veger med ÅDT over 500 skal få fast dekke. Vi kan heller ikke akseptere at vi med et så
stort volum hentet fra skognæring har en så stor andel av vegnett med bæreevne lavere
enn Bk 10-50 tonn. Vi forventer videre at manglende kollektivtransport kompenseres ved at
det bygges ut mer gang- og sykkelveg.
Under programområdet utbedring må en i handlingsprogramperioden få inn tiltak som er
til gavn for fylkesveg 2172 Flendalsvegen, fylkesveg 2160 Vestbyvegen og fylkesveg 2162
Ljørdalvegen.
Under programområdet gang og sykkel forventes det å tas med bygging av gang- og
sykkelvegetapper på strekningen mellom Strandvollbrua og Nybergsund langs hhv.
fylkesveg 26 - Trysilvegen, fylkesveg 2172 – Bygdervegen og fylkesveg 26 – Parkvegen.
Under programområdet trafikksikkerhet ønskes bygget og driftet flere parkeringsplasser
ved utfartsstedet ved Holla langs Fv2162 Ljørdalsvegen og der skiløypa til Brune Høgda
ved Fv2160 Vestbyvegen begynner.
Ungdomsrådet mener at det er viktig at gang og sykkelveger i Trysil prioriteres. Det er
veldig dårlig utbygd kollektiv tilbud i kommunen og det bør derfor tilrettelegges for at det
skal være trygt å ferdes til fots og på sykkel.
Rådet mener også at det er viktig at grusveger oppgraderes og legges fast dekke på. Dette
er av betydning for å beholde bosetting i grendene våre.
Ungdomsrådet ønsker også å formidle dette til kommunestyret.
3. Evaluering UKM
Årets arrangement ble veldig annerledes på grunn av smitterestriksjoner, men
ungdomsrådet er veldig fornøyde med å ha klart å gjennomføre. Beathe formidlet skryt fra
kommuneoverlegen til rådet for gjennomføring!
Fungerte bra med utstilling og små utstillingsarrangement. I stedet for bøker ved
utstillingsbidrag for å gi tilbakemelding til utstillere ble det i år brukt QR-koder.
Ungdomsrådet tenker at dette systemet kan videreføres.
Forestillingen ble filmet og dette var bra for de som deltok. Fikk mulighet til å gjøre
innslaget sitt flere ganger og slik sett blir tryggere på scenen.
Ungdomsrådet ønsker å arrangere filmkveld for deltakere på UKM hvor filmen fra
sceneinnslag vises. Beathe finner ledig tid i kulturhuset og inviterer. Ungdomsrådet vil
vurdere å servere «bobler» og popcorn under «premieren».

4. Evaluering Hold Trysil rent aksjon
Årets aksjon ble litt annerledes på grunn av smitterestriksjoner. Det ble ingen grilling og
klassene måtte gå tilbake til skolen da de hadde levert avfallet. Klassene fra
ungdomsskolen kom i puljer til ulike tider.
Aksjonen gikk fint og det meste fungerte bra. Det ble en del «død-tid» for ungdomsrådet,
skyldes blant annet at det ikke var grilling, som tar en del tid.
Fungerte bra at grupper plukket til ulik tid da det medførte at de også kom tilbake til ulike
tider og ga mindre kø ved veie-stasjonene.
Kanskje en ide å planlegge litt aktiviteter for dem som venter etter endt aksjon.
Ungdomsrådet ønsker at det blir grilling neste år
Bør vurdere om de ulike klassene skal tildeles punkt for å veie avfall slik at klassene kan
fordeles på de ulike stasjonene.

Ungdomsrådet ønsker at det gjøres en henvendelse til TRYVIS for å undersøke om det
kan være aktuelt at de også kan være med på Hold Trysil rent aksjonen fra neste år.
Beathe sender mail til rektor på vegne av ungdomsrådet.

Evt
Sentrumsprosjektet og aktivitetsskapende utstyr sommeren 2021
Olea har vært i møte i arbeidsgruppen og hadde med en liste over forslag til
aktivitetsskapende utstyr som kan være aktuelt å sette ut i sentrum i sommer.
Ungdomsrådet fikk prioritere og Olea videresender til arbeidsgruppen.

Med hilsen
Beathe Helen Sande
Koordinator for byggende barne- og ungdomsarbeid
Tlf. 47 45 64 99
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.
Eventuelt svar på dette brevet sender du til postmottak@trysil.kommune.no merket
2020/548.
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Interne kopimottakere:
Grete Myrvold Rydje
Ramona Nordnes
Jan Sævig
Erik Sletten
Hanne Stolt Wang
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