Narbuvoll og Tufsingdalen i 2020 - Sammenfatning av bygdemøtet
Det var et interessant og engasjerende bygdemøte i Tufsingdalen den 3.12.2015! Vekst i Os utfordret
de fremmøtte på å tenke igjennom spørsmål knyttet til status og fremtids-muligheter i de to bygdene.
Ordfører Runa Finborud og varaordfører Per Ousten deltok på vegne av Os Kommune. Dette er en
sammenfatning av det som ble skrevet og sagt i møtet:

Hvor står Tufsingdalen og Narbuvoll i dag?
Tufsingdalen og Narbuvoll har for få innbyggere og står "på stedet hvil". Det er et generasjonsskifte på
gang. I dag er det for få innbyggere i alderen 30-40 år og det er for få unger. Narbuvoll og
Tufsingdalen har kommet inn i en "ond sirkel" med nedlegging av offentlige tilbud som skole og
barnehage. Innbyggerne har med det mistet viktige møteplasser som tidligere skapte samhold og
kreativitet. Innbyggerne har i de senere årene kanskje ikke helt innsett alvoret i situasjonen og heller
ikke alltid evnet å ro i samme retning.
Landbruket gjennomlever en strukturendring, og for en del små enheter medfører dette nedlegging.
Det er ellers lite tanker om nyskapning, og bygdene mangler folk og gründere som er villige til å satse.
Dagens ressurspersoner har for lite ledig tid og grunneierne er for lite "på" i forhold til tomter for boliger
og hytter.

Hvordan ønsker vi at det skal være på Narbuvoll og i Tufsingdalen om 5 år?
I 2020 har Narbuvoll og Tufsingdalen 5 nye barnefamilier - tilsammen 20 nye innbyggere. Det finnes
nye og tilgjengelige boliger både for utleie og kjøp i begge bygder, småbruk er gjort tilgjengelige som
nye helårs boliger og det er lagt ut 10-15 attraktive boligtomter på Narbuvoll og i Tufsingdalen.
Barnefamiliene har et godt tilbud om barnepass, og Tufsingdalen har et stabilt butikktilbud.
Landbruket står sterkt med flere unge drivere. I tillegg er det etablert 8 nye arbeidsplasser:
- fjøsavløser
- snekkerverksted i Gammelskola
- servicetilbud rundt hytter og turistnæringa

- guidede friluftsopplevelser for turister
- drift på Narbuvoll Fjellstue (leirskole/konferanser?)
- drift i skolelokalene (aldershjem/flyktningemottak?)

Hva skal vi gjøre for å få til den utviklinga vi ønsker oss?
For det første må tilstrekkelig mange innbyggere dele en felles drøm om hvordan ting skal bli i
fremtiden. Dette er det dagens innbyggere i bygdene som må tørre å stå for og jobbe for.
For det andre trenger vi en plan for hva vi bør gjøre og hvilken rekkefølge vi skal gjøre ting i. Roar og
Elisabeth tar på vegne av Vekst i Os inn de konkrete forslagene som ble nevnt i sine planer for 2016.
Vi vurderer det slik at følgende er aller viktigst:
- Utvikling av utleieboliger og tilrettelegging for attraktive tomer (Roar har oppfølgingsansvaret)
- Et stabilt butikktilbud i Tufsingdalen (Elisabeth har oppfølgingsansvaret)
- Alle andre konkrete forslag tas inn i næringsutviklingsarbeidet Vekst i Os gjør
Vekst i Os gjennomfører en hjemvenderkveld for Narbuvoll og Tufsingdalen tirsdag den 22.3.2015 der
også ungdom som bor i bygdene allerede er invitert. Innen den 1.5.2015 gjennomfører vi et nytt
bygdemøte der vi ser på status på arbeidet som gjøres.
Alle som ønsker å komme med idèer og innspill er velkommen til å ta kontakt med oss.

Med dette ønsker vi dere et riktig godt 2016!
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Elisabeth Wikan Heidtmann & Roar Eckermann
INVESTERE I OS
Elisabeth Wikan Heidtmann
Tel: 92 65 79 06
elisabeth@heidtmann.net

JOBBE I OS
Vekst i Os AS
Brutippen 13
2550 Os i Østerdalen

BO I OS
Roar Eckermann
Tel: 982 23 605
roareck@gmail.com

