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Trysil skimaraton

Solbergrunden 

Solberglia rundt

Bjønnbekkmorarunden

Ryskdalen øvre

Avstandspunkt

Kjøres kun med scooter

Kjøres av Ljørdalen
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Velkommen til Østby Utmarkslag SA 
og våre flotte skiløyper

BRANN 110
POLITI 112 / 02800
AMBULANSE 113
Legesenter 62 45 78 50
Legevakt 116 117
Eidsiva Feilmelding 81 55 01 10
Trysil Kommune 62 45 77 00
Trysil Elektro vakttlf 62 45 44 90
Løken VVS vakttlf 62 45 01 58
Trysil Rørleggerbedrift 62 45 24 11
Arnkvern Miljø og Renovasjon 62 35 50 00
Svorka 979 12 222

NØDPLAKAT
Lag deg en nødplakat. Her står din nøyaktige posis-
jon, i tillegg til et nokså detaljert kart over området 
rundt den posisjonen du vil at den skal vise. Nød-
numrene er også inkludert. Print den ut og heng den 
gjerne opp på et godt synlig sted, slik at den er lett 
synlig for alle som skulle  befinne seg på hytta.

✆ VIKTIGE TELEFONNUMMER Ryskdalen og Solberglia hyttevel

Administrasjon Hytteområdene

Praktisk info

Østby Utmarkslag SA

Hyttevelet er en viktig samarbeidspartner for utmarkslaget.
De har egen facebookside: 

Ryskdalen og Solberglia hyttevel.

Østby Utmarkslag SA har egen administrasjon med 
besøks adresse på Østby. Kontoret ligger i Landsvegen 27 
ved siden av Coop Marked på Østby, der fv. 564 tar av mot 
hytte områdene.

Telefonnummer:  941 59 000 
brukes ved alle henvendelser. 
(trykk 1 for drift, 2 for kontor).

Epost: ou@ostby-utmarkslag.no
Hjemmeside: www.ostby-utmarkslag.no

Kabel-TV og bredbånd
Svorka Aksess AS leverer kabel-TV og bredbånd i hytte-
områdene. Bredbånd leveres via kabel-TV anlegget. 
For feilmelding eller bestilling ring 979 12 222 eller  
www.svorka.no

Hundeeiere
Generell båndtvang 1. april– 20. august.

Bålfyring
Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne 
perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også 
 engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Renovasjon
Det er containere for restavfall ved innkjøringen til både 
Ryskdalen og Solberglia.
Glass og metall, papp og papir, samt restavfall er ved     
krysset Skjærholl vegen / fv.564.

For mer info se våre hjemmesider
www.ostby-utmarkslag.no

Trysil kommune fakturerer følgende avgifter:
• Eiendomsskatt
• Slamtømming

Spørsmål vedr. kommunaleavgifter rettes direkte til 
 kommunen på tlf. 62 45 77 00.

SØIR (Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap) 
fakturerer følgende avgift:
• Fritidsrenovasjon kategori 1.

Østby Utmarkslag SA er en sammenslutning av grunneiere i 
Østby-området i den østre delen av Trysil. Vi administrerer 
på vegne av grunneiere et område på ca 90.000 da. Hytte-
områdene heter Ryskdalen og Solberglia.
Ryskdalen er det eldste området fra 1979 og Solberglia ble 
etablert i 2001.

Områdene ligger ca 10 min. (9 km) nord for Østby sen-
trum langs fv. 564 mot Ljørdalen. Fra kommunesenteret i 
 Trysil til Østby er det 20 km. Solberglia hytteområde har 216 
 festetomter og Ryskdalen 250 festetomter.
Østby Utmarkslag SA har eget vannverk. Det er ca 100 km 
med flotte tur- og skiløyper. Det er satt opp bommer ved 
innkjøringene. Hytteeierene får tilgang til bommen via sine 
mobiltelefoner med eget nummer eller med fjernkontroller.
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