26 SOLØR OG SØRFYLKET

ONSDAG 21. MARS 2012

– Nye holdninger må til

NED: – Solungen må komme seg ned fra gjerdet og heller skape noe, sier
Kjersti Rinde Omsted og Rolf Gunnar Findsrud.

– I Solør er det mange
muligheter og tilbud
for liten og stor. Nå må
det bli slutt på den negative holdningen. Skal
vi få utvikling, må vi se
framover.
JAN HARALD SALBERG 908 97 969
jan.harald.salberg@ostlendingen.no

Det sier Kjersti Rinde Omsted
og Rolf Gunnar Findsrud i bedriften Duplus AS på Flisa. De
to ivrer for Solør:
– Vi vil helt klart jobbe med
fokus på holdningsendringer i
Solør framover nå, og vi starter
allerede fredag under frokostmøtet i Solør Næringshage. Da
skal vi legge fram hvordan vi
tenker, og vi ønsker mange med
oss på laget. Vi håper mange
møter opp. Påmeldingen går ut
i dag, sier Omsted.
– Vi vil også arrangere næringslivstreff, der vi kan komme
sammen, sette oss ned, diskutere, bygge stein for stein – for
det er vel utvikling og vekst i
Solør vi ønsker, sier gründerduoen Kjersti Rinde Omsted og
Rolf Gunnar Findsrud.

– Ned fra gjerdet
– Skal Solør få vekst og utvikling må mange jobbe med å
endre holdningene sine. I dag
føler vi at mange koser seg når
andre mislykkes. Den holdningen må lukes bort. Vi må
komme oss ned fra gjerdet – se
muligheter, skape noe i stedet
for å si at her i Solør skjer det
ingen ting, sier Rinde Omsted
og Findsrud.

– Jeg kan trekke fram et eksempel på negative holdninger:
Det er jobbet lenge med ny
Våler kirke. Og når det skjer
noe så er det ikke bra nok. Nå
sist kom flere sure kommentarer på hvordan den nye kirken
skal se ut. Er det ikke bedre å si
ja – nå er vi i gang og snart får vi
ny kirke? spør Kjersti Rinde
Omsted.
– Nå er det på tide at solungen våkner opp. Det er vår,
og da er det tid for å spire og
gro. Vi må sammen se mulighetene og ikke begrensningene.
Sammen blir vi gode, legger
Findsrud til.
– Da tenker vi også på at næringslivet i Solør må brukes. Vi
ønsker et bra tilbud til oss selv
og barna våre. Det har vi også –
men bruker vi dem ikke, så forsvinner tilbudet. Og det ønsker
vi ikke, sier Omsted.

– Lag gjerne en klubb
– Mange ungdommer sier ofte
at her i Solør skjer det ingenting. Men jo, det gjør faktisk
det. Her er det plenty med tilbud og aktiviteter – og er det
noe som mangler så lag en
klubb for nettopp den aktiviteten. Det koster ikke noe å
prøve. Går det ikke så har man
i alle fall prøvd, sier de to engasjerte gründerne.
– Det samme kan vi si om de
tomme lokalene i Kaffegata på
Flisa. Noe så trist, sier mange –
men en bedre mulighet for å
starte noe har man vel ikke.
Flotte lokaler ligger bare og
venter på liv og virksomhet
igjen Og når en ny bedrift etablerer seg, bør kommunene
flagge, smiler Rolf Gunnar
Findsrud.

OPP OG FRAM: – Vi må se muligheter – komme oss opp og fram, for her finnes det mange muligheter, sier
Kjersti Rinde Omsted og Rolf Gunnar Findsrud i høykompetansebedriften Duplus AS på Flisa.
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Ønsker å bevare skansene
Flisa Rotary Klubb ønsker
å bevare skansene fra
1600-tallet som ligger ved
Skansen grendehus i
Åsnes.
JAN HARALD SALBERG 908 97 969
jan.harald.salberg@ostlendingen.no

Forsvarsanlegget ble påbegynt
omkring 1640, og man kan fortsatt se spor etter disse i dag.
Flisa Rotary Klubb mener nå
det er siste sjanse for å bevare
disse gamle forsvarsverkene,

som er de eneste og best bevarte skansene i Solør-traktene
– kanskje også unike i Hedmark.
– Flisa Rotary Klubb har tidligere involvert seg i å bevare
Trangen og deler av vegen over
«Tolvmilsskogen», og det å bevare disse skansene er en unik
mulighet til videreføring av
prosjektet som er kulturelt og
ikke minst av historisk art, sier
Inge Roar Kristiansen.
– Ei prosjektgruppe er satt
ned for å jobbe videre med prosjektet, som vi har delt inn i to.

Første del skal stå ferdig i juni i
år. Da skal tavler settes opp på
Sønsterud gård og her på
Skansen. Disse med informasjon om hva som skjedde her,
sier Kristiansen.
– Andre del er å sette skansen tilbake til slik vi tror de engang var. Her er målet at vi er
ferdig før grunnlovsjubileet i
2014. Ellers har vi fått mange
positive tilbakemeldinger om
prosjektet, både fra Åsnes
kommune, Hedmark fylkeskommune og Glomdalsmuseet,
sier han.

BEFARING: Inge Roar Kristiansen, Flisa Roar Klubb (til venstre), og Ola
Mørkhagen, Glomdalsmuseet, studerer kartet over skansene i
bakgrunnen. Disse ligger ved Skansen grendehus.
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