
NYHETSBREV DESEMBER 2022 
 

I begynnelsen av desember 2022 holdt 
Næringsforum i Fjellregionen styremøte “hjemme 
hos” Byggservice Nord-Østerdal på Tynset. Der 
presenterte daglig leder Jon Gunnar Rønningen 
hvem Byggservice N-Ø er og hva de jobber med, 
samt hva som er bedriftens utfordringer og hvordan 
NiF kan hjelpe de med disse utfordringene i 
fremtiden. Byggservice satser blant annet på å 
sertifisere seg som energirådgivere. I den tiden vi 
lever i er det viktig å utvikle bedriften gjennom blant 
annet å gi råd og veiledning til boligeiere når de skal 
velge energiløsninger eller hjelpe til med å søke 
Enova om støtte. Fjellregionen er et krevende 
distrikt å bygge i med tanke på det kalde klimaet om 
vinteren. Næringsforum i Fjellregionen fokuserer 
sterkt på å få mer næringsvennlige kommuner, slik 
at dette kan stimulere til økt etableringslyst, vilje til å 
satse og fortsatt vekst og utvikling av eksisterende 
næringer i hele regionen. Næringssjef Dag Nyeggen 
var representert fra Tynset kommune.   
  
På “hjemme hos” møtene skal Næringsforum i 
Fjellregionen diskutere dagsaktuelle tema sammen 
med medlemsbedriften. På dette møtet hos 
Byggservice N-Ø diskuterte vi at året 2022 har vært 
et utfordrende år som følge av økte priser på trelast, 
strømpriser, usikkerhet rundt offentlige oppdrag og 
behovet for flere kommunale tomter. Byggservice 
antar at i fremtiden blir det flere tomannsboliger med 
utleieenhet og eneboliger med færre kvadratmeter.  
Les mer på denne linken: Her  
  

 

 

 

«Det stopper snart opp på tomter, altså», sier Trond Motrøen i 

Byggservice Nord-Østerdal 

NiFs hovedformål er å 

tilrettelegge og bidra til vekst, 

utvikling og etableringslyst 

for næringslivet i hele 

regionen, gjennom å ivareta 

eksisterende næringer og bidra 

til økt bolyst og tilflytning.  

Fokus er å ivareta 

medlemmenes interesser 

gjennom å jobbe politisk 

for næringslivet, gjennom 

bedre samhandling mellom 

bedriftene og økt 

aktivitet, engasjement og 

tydelig synliggjøring av 

medlemmene. 

 

 

 Styret i NiF på besøk hos Byggservice N-Ø på 
Tynset 



NYTT NAVN PÅ DESTINASJONSSELSKAPET 

Med et fulltallig styre representert, fikk Tove 
Martens fra Destinasjon Røros informert om 
navnendringen Visit Røros og Østerdalen. 
Næringsforum i Fjellregionen og det nye 
destinasjonsselskapet som starter opp 
01.01.2023, har det samme geografiske 
nedslagsfeltet. Det ble diskutert hvordan det 
nye destinasjonsselskapet ser på «indirekte 
medlemmer» og hvilke tjenester de kan 
utføre for dem.    

  
 

NESTE STYREMØTE 

Neste “hjemme hos” styremøte blir i februer 2023 hos Os ID på Os.  

 

Næringsforum i Fjellregionen ønsker med dette alle sine 

medlemmer en riktig GOD JUL og de beste ønsker for det 

nye året 2023!  

 

Tove Martens i Destinasjon Røros 
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