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Dugnadsånden i Dalsbygda
Nedlegging av skoler og butikker, og bygder som avfolkes, er en velkjent problemstilling i BygdeNorge. Avfolkingsspøkelset hang også som en trussel over Dalsbygda i Os. Skolen sto i fare for å bli
nedlagt for en del år siden, men bygdefolket ville det annerledes. De sto på med god gammeldags
dugnadsånd for å skape og vedlikeholde tilbud og tjenester som er nødvendige for et levende
lokalsamfunn. Resultatet er at Dalsbygda i dag framstår som kjerringa mot strømmen, med økende
innbyggertall og en god porsjon optimisme for framtida.
Dalsbygda har mye å by på, og det viktigste av alt er at innbyggerne slår ring om tilbudene ved rett
og slett å bruke dem. Bygda har egen barnehage, skole, kafé og samfunnshus. I tillegg byr naturen på
en rekke aktivitetsmuligheter, som ikke minst idrettslaget legger best mulig til rette for.
Nærbutikk og postkontor har alltid vært viktige hjørnesteiner for et levende bygdesentrum, og det
har dalsbygdingene vært påpasselige med å bevare. De har ikke bare nøyd seg med å bruke butikken.
Hele bygda har gått inn som eiere gjennnom et andelslag. Med innbyggernes andelskapital og tusen
dugnadstimer i ryggen, er det investert nesten ni millioner kroner i ny butikk som kan tilby alt fra
dagligvarer til byggevarer, landbruksvarer, tipping og post under samme tak.
Dalsbygda og Lucky Næroset er på hver sin måte gode eksempler på hva ukuelig pågangsmot kan
utrette. De har nektet å gi etter for skrantende kommuneøkonomi og skjebnetro på sentraliseringens
uovervinnelige kraft. Gjennom optimisme og vilje til å løfte i flokk, har disse to bygdesamfunnene i
Hedmark klart å mobilisere en egeninnsats utenom det vanlige. Slike positive signaler skaper
nysgjerrighet langt utenfor Hedmarks grenser, og det viser seg at mange har lyst til å ta del i et slik
fellesskap. For hver barnefamilie som kommer flyttende, øker mulighetene og sikkerheten for
bygdas framtid.
Disse eksemplene bør gi nyttig lærdom også i større målestokk for kommuner og fylke. Optimisme
og positive signaler er viktige egenskaper, særlig i motgang.
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