SVULLRYA
I UTVIKLING

Stedsutviklingsprosjekt 2016 - 2019

BAKGRUNN OG MÅLSETTING
Svullrya er senteret for den skogfinske kulturen i Norge og et besøksmål for
mange gjennomreisende og tilreisende gjennom hele året, for jakt og fiske,
rekreasjon og naturopplevelser og for å delta på kulturarrangementer. Svullrya
har stor kulturhistorisk verdi, noe som står sentralt i stedsutviklingsprosjektet.
Når prosjektet er ferdig skal Svullrya framstå slik at de som kommer hit alltid
ønsker seg tilbake.
Fra september 2016 til juni 2017 er det gjennomført et forprosjekt hvor målet
har vært å finne svar på hva som skal til for å skape helhetlig og god stedsutvikling på Svullrya og om det er hensiktsmessig å starte et hovedprosjekt.
Forprosjektet ble gjennomført med bred deltagelse fra lokalbefolkningen,
politisk og administrativ ledelse, lag og foreninger og med støtte fra Hedmark
fylkeskommune og deres regionale ressursgruppe for stedsutvikling.
Feste NordØst AS har bistått med å utarbeide en illustrasjonsplan. Denne
viser muligheter som kan realiseres i et stedsutviklingsprosjekt.

Styringsgruppa i prosjektet godkjente
den 29.5.2017 rapport fra forprosjektet
og den 19.6.2017 vedtok kommunestyret
å starte et hovedprosjekt høsten 2017,
under forutsetning av økonomisk tilskudd.

GJENNOMFØRING OG INNHOLD I HOVEDPROSJEKTET
Målet med et hovedprosjekt er å øke attraktiviteten for å bo, arbeide
og besøke Svullrya.
Hovedprosjektet organiseres med en hovedprosjektgruppe som har et
overordnet ansvar og mandat, for pkt. I, og åtte delprosjektgrupper med
ansvar og mandat for pkt. II. 1- 8, se neste side.
Et hovedprosjekt for stedsutvikling på Svullrya vil bli eid og ledet av Grue
kommune v/ rådmannen. Det opprettes en styringsgruppe for prosjektet
med en sammmensetning som gir tverrfaglighet, politisk representasjon,
samt representerer administrativ ledelse. I tillegg til politikere og fagfolk
inviteres representanter for næringsliv, lag, foreninger, interesseorganisasjoner
og enkeltpersoner/ ildsjeler til å delta i prosjektgruppene.
Tidsperioden for varigheten av de enkelte delprosjektene vil variere, med
en total varighet på to år, fra august 2017 til juli 2019.

Stedsutviklingsprosjektet vil bestå av
følgende delprosjekter/tiltaksområder:
I. Utvikle Svullrya til et aktivt og attraktivt sted å bo, arbeide og besøke
Svullrya skal være attraktivt som bosted med tjenestetilbud og bokvaliteter som
gjør at innbyggere i alle aldersgrupper trives. Det skal også arbeides mot at
Svullrya skal være kjent nasjonalt og internasjonalt som Finnskogens hovedstad,
som senter for skogfinsk kultur og som knutepunkt (destinasjon) for naturog kulturturisme.

II.
1. Utvikle/utbedre/forskjønne Svullrya Sentrum
Dette tiltaksområdet skal ivareta det stedstypiske som er knyttet til kulturhistorien, som synliggjør verdiene i landskapet og som får fram stedsfølelsen.

2. Informasjon, markedsføring og skilting
Med mål om å gjøre Svullrya attraktivt og tiltrekke seg folk, for å gjøre området
tilgjengelig og for å informere om stedets og områdets attraksjoner er det behov
for en helhetlig strategi, plan og tiltak for å bedre informasjon, markedsføring
og skilting.

3. Kommunikasjon og samferdsel
En forutsetning for bokvalitet og næringsvirksomhet er tilgang og kapasitet på
bredbånd og mobil. Mulighet for buss/persontransport til Kirkenær og tilgang
på taxi eller annen persontransportordning er også et udekket behov som det
må finnes løsninger for.

4. Liv og lys i alle hus og næringsbygg
En utfordring for Svullrya er at svært mange hus, 30 – 35 stk., står ubebodd
i store deler av året. Dette preger bomiljøet negativt i stor grad, samtidig som
det er etterspørsel etter hus for leie eller salg.

5. Bidra til bygging av Norsk Skogfinsk Museum
Det pågår arbeid for å realisere bygging av nytt museumsbygg for Norsk
Skogfinsk Museum. Stedsutviklingsprosjektet skal holde løpende dialog med
ansvarlige for utbyggingen, samordne planer og bidra til at bygging igangsettes.

6. Svullryatjernet
Svullryatjernet ligger godt skjult for forbipasserende på fv 202. Ved å åpne opp
mot tjernet vil sentrum få et helt nytt visuelt uttrykk og stedet kan gi rom for lek
og aktivitet. Tjernet bærer preg av gjengroing som tyder på avrenning av kloakk.
Dette forholdet må sjekkes ut og forbedres.

7. Utsmykking – utendørs kunst
Som sentrum for skogfinsk kultur og besøkssted for andre besøkende for naturog kulturopplevelser er det ønskelig å få reist et eller flere kunstverk som får
frem stedstypiske kulturuttrykk og som skaper oppmerksomhet og begeistring.
For å forskjønne Svullrya sentrum har lag og foreninger gjort en stor innsats.
Dialog og avtaler omkring dette arbeidet vil være hensiktsmessig.

8. Samhandling og samarbeid
Det er et stort engasjement og innsats hos de som bor på Svullrya og Grue Finnskog
gjennom lag og foreningsvirksomhet, og ved spesielle arrangementer. Det har
kommet innspill på at samarbeidet og samhandlingen for å nå felles mål kan bli
enda bedre. Dette arbeidet må derfor prioriteres.

ETTERMÆLE
Ikkje fordi du var finne
gir eg deg dette kvad.
Ikkje fordi du vart nordmann
eller fylde i soga eit blad.
Men for dette: Du var den fysste
som sette ein spade ned
i verdas hardaste steinmark,
men skjerma av skogens fred.
Flekker av villmarka la du
under din sjølsmidde plog.
Små, lyse, blømande øyer
i det veldige hav av skog.
Eg ville gi deg ei gravskrift
kjende eg berre di grav - :
Det var du som gav meg det landet
eg held så innerleg av.
Åsta Holt (Porkalafela)

GRUE FINNSKOG KIRKE
Tynning av furutrær
Informasjon og parkering

INFORMASJON OM PROSJEKTET FINNES PÅ
www.grue.kommune.no/individ-og-samfunn/
samfunnsplanlegging/4015-stedsutviklingsvullrya-forprosjekt
Dersom du har lyst til å bidra i stedsutviklingsprosjektet,
eller har spørsmål, kommentarer og innspill til prosjektet,
ta kontakt med prosjektleder
Anita Sæthre Goplen på e-post
anita.sæthre.goplen@grue.kommune.no
eller telefon 62 94 20 33.

