Inviterer tilflyttere til treff
RØROS: Alle som har flyttet
til Røros kommune de to
siste åra er invitert til tilflyttertreff i Sangerhuset
søndag 6. februar.
- Hvis det er noen som har flyttet hit
tidligere og som har lyst til å komme
- bare kom, sier Mona S. Tingstad,
tilflyttervert i Røros kommune og
Berit K. Sevatdal ved Røros Frivilligsentral.
Tilflyttertreffet skal foregå i
Sangerhuset, og for å få en viss peiling på hvor mange som kan møte
opp, vil Tingstads og Sevatdal gjerne
ha påmelding.
- Fristen for å melde seg på er satt
2. februar, sier de.

Håper på oppslutning
Tingstad og Sevatdal håper på større
oppslutning enn tidligere treff.
- Det har kommet mellom 12 og
20 de gangene vi har arrangert tilflyttertreff, og det synes vi er i minste
laget. Vi håper det kommer flere mange flere - i år, sier de.
Og understreker at det er bare å
melde seg på sjøl om man ikke har
fått invitasjon i postkassa.
- Det er ikke sikkert vi har den
hele og fulle oversikten og at alle
som har flyttet hit får invitasjonen.
Men alle er invitert - små og store,
sier Tingstad og Sevatdal.
I siste kvartal i fjor gikk folketallet
i Røros kommune opp igjen, etter å
ha hatt nedgang.
- Mye av økningen skyldes tilflyttere, forteller Tingstad, som tror
antallet tilflyttere vil øke framover.
- Jeg får daglig telefoner fra folk
som vil flyttet til Røros - utfordringen
er å skaffe arbeid. Men det er en god
del ledige stillinger i Røros for tida,
så mulighetene er til stede, sier Tingstad.

TILFLYTTERTREFF: Tilflyttervert i Røros kommune, Mona S. Tingstad (t.v) og Berit K. Sevatdal ved Røros
Frivilligsentral ønsker alle tilflyttere velkommen til treff i Sangerhuset 6. februar.

Ulike tilflyttere
Begrepet tilflyttere gjelder i videste
forstand.
- Det er alt fra folk som flytter
«hemat» etter å ha vært andre steder
noen år, til flyktninger og asylsøkere.
Alle er tilflyttere til kommunen, og
er velkommen til tilflyttertreff,
understreker Tingstad og Sevatdal.
Tiflyttertreffet arrangeres i samarbeid mellom kommunen, frivilligsentralen og Flytt-hit-prosjektet.
- Tilsvarende treff skal arrangeres
i alle kommuner som er med i det
interkommunale Flytt-hit-prosjektet, og Røros er først ute i år.
Utover vinteren og våren skal de
andre kommunene ha tilsvarende
treff, sier de.

Prosjektleder Ragnhild Dåsnes
deltar på treffet for å oritentere og
fortelle om det å være tilflytter. Ordfører Hans Vintervold forteller om
Røros, og det blir underholdning av
Glåmos Revylag, Røros Sangforening og kulturskolen i Røros.
- Så har vi fått med oss Røros
Sanitetsforening som sørger for
servering, sier Tingstad og Sevatdal.

Sosial ramme
De forteller at årets tilflyttertreff vil
ha hovedvekt på kultur og ei sosial
ramme mer enn ren informasjon.
- Det er en del tilflyttere som
etterlyser slike sammenkomster, og
målet er å få til et årlig treff, sier Tingstad.

Det legges vekt på at de som
kommer får anledning til å prate
sammen, utveksle erfaringer, komme med spørsmål.
- Det er fint å ha med seg frivilligsentralen på et slikt arrangement de har god oversikt over hva som
finnes av frivillige lag og organisasjoner og hvem som er kontaktpersoner. Det kan være viktig
informasjon til de som kommer
flyttende til Røros, sier Tingstad.
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