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Referat fra møte i Trysil ungdomsråd 15.09.2021
Til stede: Nelly Åkesson, Signe Storsnes, Einar B. Stengrundet, Simen Lindstad, Kristian
Stengrundet, Madeleine Lyseggen Aas, Erik Fjelltveit Nyhuus, Ona Buflod Bovollen,
Sanna Berg, Malene Xie, Stine Akre og Beathe Sande.
Olea deltok digitalt på sak om nominering/valg av representanter til ungdomsrådet
2021/2022
Forfall: Frida Nordnes Bækken, Ida Skoglund og Olea Hildrum
Dagsorden og saksliste
Åpning
Signe ønsket velkommen og åpnet møte. Signe ledet møte da Olea hadde meldt forfall til
møtet.
Godkjenning av referat fra møte 24.08.2021
Referat fra møte 24.08.2021 ble godkjent
Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble gjennomgått og godkjent
Saksliste
1. KS-saker
Sakslisten til kommunestyremøte 21. september ble gjennomgått.
Ingen saker som ble vurdert som aktuelle for ungdomsrådet

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.: 1813 45 96011
Organisasjonsnr.: 864 948 502
Kommunenr.: 3421

2. Planarbeid
a. Sentrumsplanen
Ungdomsrådet arbeidet med innspill til sentrumsplanen og kom fram til følgende innspill:
Trysil ungdomsråd 20/21 stiller seg bak innspill sendt av ungdomsrådet 19/20 i forbindelse
med 1.gangs høring av sentrumsplanen
Ungdomsrådet er spesielt opptatt av at planen må tilrettelegge for møteplasser i sentrum.
Ungdommene er opptatt av at det skal være møteplasser spesielt i nærhet til elva eks på
flomvolen og ved dunk. Det er også ønskelig med sitteplasser på Prestgardsjordet og ved
ungdomsskolen.
Ungdomsrådet ønsker at planen skal tilrettelegge for badeplass, strand og arealer for
volleyballbane.
Rådet mener også at planen må ivareta og legge til rette for gang og sykkelveier i sentrum
og foreslår at det bør legges opp til egen sykkelveg mellom fjellet og sentrum.
Ved boligbygging i sentrum eks mellom bygda og Søndre Moen må stisystem som i dag
ligger i nærliggende skogsområder ivaretas og ikke bygges ned
Ungdomsrådet ønsker at det skal være mulig å realisere en betongskatepark i sentrum.
Rådet mener at planen bør legge til rette for at dette kan gjøres på alle områder i sentrum
som er avsatt til uteoppholdsareal med unntak av Prestgardsjordet. Dette for å kunne
velge det best egnede område når det blir aktuelt å gjennomføre tiltaket.
Rådet har også vurdert de to alternative løsningene for rundkjøring inn mot sentrum og
mener at den beste løsningen er en 4-armet rundkjøring. Denne løser alle utfordringene
som er i kryssene ned fra riksvei, opp mot fjellet, inn mot sentrum og til butikkene på
vestsiden. En tre armet løsning vil ikke løse utfordringen rundt kryss inntil butikkene på
vestsiden.
Ungdomsrådet ønsker også å påpeke at en rundkjøring vil være mere miljøvennlig enn
dagens kryss da trafikken får bedre flyt. Det vil bli mindre tomgangskjøring som det ofte er
i kryss.
Ungdomsrådet ser at det er behov for mer parkering i sentrum og foreslår mulighet for å
doble kapasitet ved Trysilsentret ved at det eks bygges parkering på et nivå til over
dagens parkering.

I forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen kom det også innspill som rådet bestemte
seg for å sende til prosjektgruppen som jobber med sentrumsutvikling:
Ungdomsrådet ber prosjektgruppen vurdere følgende tiltak i sentrum:
 En uteplass med tak hvor ungdom kan sitte og oppholde seg, eks paviljongen
v/Trysil Hotel
 Flere sitteplasser i sentrum – spesielt knyttet til elva og flomvollen
 Sette opp sti og sykkelkart i sentrum som viser hva som fins av stier i nærområdet
 Sette opp oversikt over hvor ting er i sentrum
 Vurdere vestibylen som møteplass for ungdom – ikke ungdomsklubb men et åpent
sted hvor man kan sitte og vente/møtes
 Kunstgressbane på idrettsplassen med varme slik at det blir et helårsanlegg og
bidrar til helårsaktivitet.

Det kom også et innspill som sendes inn til kommuneplanens samfunnsdel
 Ungdomsrådet ønsker et bedre kollektivtilbud i Trysil.

b. Klima og energiplan
Ungdomsrådet gikk gjennom forslag til plan med fokus på hovedmålene og tiltak. Rådet
mente at det var bra at det var lagd en slik plan og mente at planforslaget var bra.
Rådet er positive til at det i planen legges opp til tiltak som skal legge til rette for mer
kollektivtilbud og at det skal bli enklere å velge miljøvennlig transportmiddel spesielt
tilrettelegging for sykkel.
Ungdomsrådet støtter også tiltak om å gjennomføre undervisningsopplegg i barnehage og
skoler.
Et innspill til tiltak under hovedmål 6 er at det bør legges bedre til rette for levering/mottak
av avfall på gjenvinningsstasjoner eks ved å utvide åpningstidene. Dette vil kunne bidra til
at flere leverer og sorterer avfallet sitt.

3. Nominering (valg) av medlemmer til Trysil ungdomsråd 2021/2022
Det ble gjennomført skriftlig valg






Valg av to representanter til UFT for perioden 2021-2023 (sitter to perioder i
UR)
Følgende stilte til valg
Ona – fikk 3 stemmer
Erik – fikk 2 stemmer
Einar – fikk 6 stemmer
Olea – fikk 11 stemmer

Olea og Einar ble valgt til å være UFT representanter perioden 2021-2023

Valg av to medlemmer til ungdomsrådet 2021/2022
Følgende stilte til valg:
 Kristian – fikk 7 stemmer
 Ona – fikk 5 stemmer
 Malene – fikk 2 stemmer
 Erik - fikk 4 stemmer
 Sanna – fikk 4 stemmer
Kristian og Ona ble valgt til å være medlemmer i ungdomsrådet 2021/2022

Valg av varamedlemmer til ungdomsrådet 2021/2022
Følgende stilte til valg:
 Malene – fikk 7 stemmer
 Nelly – fikk 2 stemmer
 Erik – fikk 6 stemmer
 Sanna – fikk 6 stemmer
 Simen – fikk 1 stemme
Omvalg til den den ene varaplassen på grunn av likt antall stemmer
 Sanna – fikk 4 stemmer
 Erik – fikk 7 stemmer
Malene og Erik ble valg til å være varamedlemmer i ungdomsrådet 2021/2022

4. Opplæring nytt ungdomsråd – innspill til opplegg
Rådet ble bedt om å komme med innspill til opplæringsdag for neste ungdomsråd.
Følgende mente rådet dagen bør inneholde:
- Bruke opplegg som tidligere
- Fortsette med icebrakers/bli-kjent-opplegg
- Gjerne bruke mer tid til debatt
- Kan utsette evt idemyldring på saker til første møte i rådet.

5. Årsmelding
Utkast til årsmelding for ungdomsrådet 2020/2021 ble lest opp og godkjent.

6. Henvendelse fra Kulturtanken
Ungdomsrådet gikk gjennom henvendelsen vedrørende tiltak i barne- og
ungdomskulturen etter pandemi og besvarte denne.

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.

Sendt til:
Olea Hildrum
Ida Skoglund
Simen Lindstad
Einar Bekkvang
Stengrundet
Madeleine Lyseggen
Aas
Frida Nordnes Bækken
Signe Storsnes
Malene Ru Xie
Stine Akre
Oda Trønnes
Hagebakken

Oppigardsvegen 30
Stenfloåsen 6
Skredderbakken 33
Setervegen 12

2420
2420
2420
2420

TRYSIL
Trysil
TRYSIL
TRYSIL

Sørlivegen 19

2422 NYBERGSUND

Liavegen 45
C/O Ole Andre Storsnes,
Trysilvegen 9946
Storvegen 26
Postboks 200
Osensjøen Øst 258

2420 Trysil
2430 Jordet
2420 Trysil
2421 TRYSIL
2428 Søre Osen

Erik Fjelltveit Nyhuus
Nelly Åkesson
Sanna Berg
Ona Buflod Bovollen
Kristian B Stengrundet

Vestsjøbergsvegen 426
Kongsbakken 3
Stenfloåsen 1
Storvegen 25
Setervegen 12

Eksterne kopimottakere:
Even Eriksen
Østre Trysilvegen 2008
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Nybergsund
Jordet
TRYSIL
Trysil
Trysil

Østby

