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VELKOMMEN, VI ØNSKER DEG
EN RIKTIG FIN SESONG
I TRYSIL!

SESONGARBEIDERRÅD
I Trysil er det etablert et sesongarbeiderråd bestående av
sesongarbeidere, og representanter fra kommune og næringsliv. Rådet møtes ca. hver 3.uke for å diskutere aktuelle saker
knyttet til trivsel og arbeidssituasjon hos dere. I tillegg
tilrettelegger rådet for ulike aktiviteter gjennom sesongen.
FOLKEREGISTER
Alle som kommer til Norge for å arbeide for første gang må
ta obligatorisk ID-sjekk på et skattekontor, og få tildelt Dnummer. Sjekken tas normalt på Hamar. Om du skal være
i Trysil mer enn 6 måneder skal du melde flytting og få
norsk fødselsnummer i stedet for D-nummer. Informasjon
om reglene finner du her:
www.trysil.kommune.no/flytt-hit/bli-trysling

KONTAKT OSS

Line Menes næringskonsulent
lem@trysil.kommune.no
Tlf +47 62 45 77 00 eller mob +47 474 72 938

w w w. t r y s i l . k o m m u n e . n o

45

Gro Svarstad næringssjef
gro.svarstad@trysil.kommune.no
Tlf +47 62 45 77 00 eller mob +47 474 72 926

Til deg som er sesongarbeider
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KOLLEKTIVTRAFIKK
Buss Trysil–Elverum (Hamar)–Oslo: www.boreal.no
Engerdal–Drevsjø og Åmot: www.aaeb.no
Internt i kommunen går det skolebusser. Mellom sentrum og
Trysilfjellet går det skibuss. Fra Elverum/Hamar går det tog
i ulike retninger: www.nsb.no

Trysil

Trykksak

Eggen Grafisk/Flisa Trykkeri/Foto Ola Matsson

BOLIG
Leie eller eie? Informasjon om ledige boliger finner du her:
www.trysil.kommune.no/flytt-hit/bo Du kan også følge med
i Trysilposten – en gratis annonseavis for Trysil og
Engerdal.

Velkommen til
6

Vi setter pris på at du kommer hit og gir ditt
bidrag til at Trysil fortsetter å utvikle seg som
Norges beste vinterreisemål. Vi håper at du vil
trives og møte mange spennende mennesker og
opplevelser underveis.

SPISE OG HANDLE
I Trysil sentrum finner du dagligvarebutikker, sportsbutikker, klesbutikker, interiørbutikker, frisører, bensinstasjoner,
møbelbutikker, vinmonopol, kiosker, elektrikere, optikere,
bilforretning, bilverksteder, el-forretninger, datautstyr,
gullsmed, hudpleie, fotpleie, treningssenter og mye mer.
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FRITIDSTILBUD
I Trysil finnes det mange ulike fritidstilbud. Noen av dem
finner du oversikt over her:
www.trysil.kommune.no/flytt-hit/kultur-og-fritid.
Er du interessert i trening og idrett finner du oversikt over
ulike tilbud her www.trysil.kommune.no/tema/kultur-ogfritid/idrett-og-aktiviteter.
Treningssenter i Trysil finner du her www.spenst-trysil.no
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Trysil-Knut hotell
Trysil-Knut Skimuseum
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Trysilguidene
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SØKE JOBB
Informasjon om ledige stillinger finner du på:
www.trysil.kommune.no/flytt-hit/jobbe
Se også Trysilposten og lokale aviser: Østlendingen, Lokalavisa i Sør-Østerdal, Hamar Arbeiderblad – eller ta direkte
kontakt med sjefen der du ønsker å jobbe.
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UTDANNING
I Trysil kan du ta høgskoleutdanning gjennom Campus
Trysil mens du jobber som sesongarbeider, se studietilbudene på www.studiesenteret.no
Mer informasjon om Campus Trysil finner du også på
www.trysil.kommune.no/flytt-hit/utdanning

Trysil Bygdetun

Skjæraasen
bauta

1 Legesenter, helsestasjon og jordmor
2 Apotek
3 Nordea
4 Sparebank1 Hedmark
5 Post i butikk
6 NAV
7 Trysil kommune
rådhuset
8 Tannlege
9 Politi
10 Turistkontor
11 Bibliotek
12 Kino
13 Taxi
14 Spenst Trysil
15 Sparkparkering
(også v/ Radisson Blu)
16 Trysilhallen
(Trysil Vdg. skole)
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Flomsten
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Her finner du
det du trenger!

Trysil Hotell
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