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1. Oppstartsfasen: Hvem er vi og hvorfor er 
vi der? Tema for verksteder er;… fordi….

2. Kritikkfasen: Her skal alt det negative 
komme fram.

3. Positiv fase: Her trekkes alt positivt ved at 
et sted eller tiltak fram

4. Drømmefasen: «Hvis jeg kunne bestemt, 
ville jeg at…». «om 10 år er det blitt…». 

5. Konkretiseringsfasen: Prioritering av noen 
oppgaver/tiltak som det lages en 
handlingsplan for.

6. Avslutningsfasen; Deltakerne presenterer 
sine forslag til oppdragsgiver
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Romedal sentrum:

Lite sentrumstilbud for de unge på kveldstid. Skulle hatt en annen type ungdomsklubb, lite tilbud for barn, ungdom og eldre. 
Mangler innendørs hall/ gymsal for unge. Savner apotek, treningssenter, kafe. Lite forretninger og få møteplasser. Vanskelig å drive 
kafé. Er ikke flerbrukshus i Romedal, det mangler for eksempel møteplass for eldre, dans, bingo, samt møteplass for ungdom med for 
eksempel kafe. Utviklingen i sentrum har gått i feil retning med færre sentrumsfunksjoner og ulike butikker (bank). Mangler «pizza la 
italia» med quiz og øl-servering. Lite som finnes bare i Romedal som gjør at andre kommer hit, det unike for eksempel symaskinforretning. 
Lite næring i sentrum (unntatt jordbruk). Ønsker flere tilbud. Finnes spesialbutikker som folk kommer langveisfra til, men ikke 
for det brede publikum. Mere tilbud i sentrum, bør handle lokalt, unikt. Ikke apotek. Må heie på og bruke spesialbutikker for
eksempel blomster.

Oppvekst – barn og unge: 

For liten skole (kapasitet). Større klasser, flere unger det er for små miljøer. Veldig usikker skolesituasjon, selv om det er vedtatt at 
Solvind skal hit. Skolen er rivningsmoden. Bør bygges et oppvekstsenter. Barnehagen er for liten.

Mister ungdomsskolen - Negativt for Romedal/lokalsamfunn, selv om kanskje noen positive konsekvenser ellers. RUSK legges 
ned uten at det som skal skje videre er konsekvensutredet. Vil ha betydning for lokalsamfunnet hva som skjer videre med 
byggene. 

Tallholen kan brukes mer. 

Utbygging: 

Få utviklingstomter, få eneboligtomter, ihvertfall ikke uten tilknytning til en spesiell aktør. Sandvolljordet gikk ikke igjennom for 
utbygging, 8-10 eneboligtomter på grunn av jordvern. Store avstander mellom byggefeltene for de som har små barn, 
vanskelig i forhold til å sosialisere seg med hverandre. 



Norges grønne lunge

Hva er negativt ved Romedalsamfunnet?

6

Trafikk og kollektivtransport: 

Lite kollektivtilbud. Ungdomsskoleelever tar bussen til Hamar eller sykler til Hamar. Også mange på 
Romedalsmoen som skulle tenkt seg en Hamar-tur men ikke finnes buss. Dårlig bussforbindelse (Starhellinga), 
dårlig med gatelys, barna tar skolebuss fordi det mørkt da de kunne gått/ syklet og vært med mere på 
fritidsaktiviteter. Starhellinga bør være tettere knyttet til Romedal sentrum, direkte gangsti ca 1,5-2km som i 
Petlundhagan. Savner sykkelsti mellom Korsgård og Uthuskrysset og mangler lys. Trafikkfarlige strekninger. 
Dårlig kollektivtilbud lokalt, Starhellinga bør være tettere knyttet til Romedal sentrum, direkte gangsti ca 1,5-
2km som i Petlundhagan. Mere tilbud i sentrum, bør handle lokalt, unikt. Det er mørkt. Dårlig belegg på 
sykkelstien til Solvin.

Dårlig asfalt på veien gjennom Romedal sentrum og ikke gatelys fra sentrum og ned mot Solvinvegen. Lite 
med gang/sykkelveg, for eksempel til Vallset, spesielt fv24 under rv3 ved Korsbakken. Fornyet Mågårdsvegen
gjennom sentrum er blitt for smal, skummelt med landbruksredskap, finnes ikke alternative ruter

Engasjement i Romedal: 

Skulle ønske seg større engasjement fra innbyggeren og politikere fra/for Romedal. De yngre generasjoner 
skulle vært mer aktive, i for eksempel i et møte som dette. Mangler dugnadsånd blant de yngre.
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Kvaliteter i Romedal: 

Midt i kommunen, det geografiske midtpunkt. Vidsyn og god plass. Idyllisk landskap og vakker utsikt. Jordbruk blander landlig og tettsted. Sentralt, 
kort veg til alt, knutepunkt: Oslo -Elverum -Hamar. Sentralt i forhold til Gardermoen osv. Fin kirke med fin beliggenhet og nærhet til andre ting. 
Kulturlandskapet er en viktig attraktivitet. Romedal er sentrum øst for E6 i Stange kommune. Det er veldig sentralt i forhold til E6 og riksveg 3. Fint 
nærområde. Pent, fint kulturlandskap, fin utsikt fra mange plasser, trygt oppvekstmiljø. Trygt bygdesamfunn med positive kvaliteter. Herredsvang er 
kommunens kulturhus. Sterkt jordbruksmiljø, et av Norges beste jordbruksområder. 

Utbygging: 

God variasjon på boliger/ boligtyper. Attraktivt sted. Det er et variert og godt botilbud. Mange typer botilbud. Private utbyggere satser. Vi har punkthus 
på gang. Gunders et ansikt på lokal satsning. Uten Gunders hadde det ikke vært like mye utvikling. "Vallset skulle hatt en Gunders" sa man. Avhengig 
av ildsjeler. Stort lokalt initiativ og gjennomføringsevne. Aktører som vil og ønsker å videreutvikle Romedal. Aktivt vel. Stort utviklingspotensial. 
«Holmenkollåsen» Brynsåsen. Mulighet for å bygge mye uten å bygge ned matjord. Moderat fortetting. Det er en attraksjon at det «ikke er for trangt», 
bor for tett. Noen lokale ildsjeler som investerer i lokalmiljøet er positivt.

Romedal sentrum: 

Variert butikker, postkontor, Herredsvang, Starelva, Romedal kirke og Jønsberg. Bra med de butikkene vi har, nærbutikker må brukes for å overleve. 
Romedal blir et sentrum for de andre bygdesentra når folk fra Åsbygda og Vallset handler på den lokale Kiwi'en. Fint samfunnshus, kulturlivet 
blomstrer med konserter, fester, minnesamvær osv. Driftige drivere av Romedal catering og landhandleri. Legesenter, frisør, fotterapeut, 
fysioterapeut. Samlet lokalt tilbud i sentrum. Symaskinbutikk. Bjørnstadsylta! Romedal catering med mye god mat. Tilgang på kortreist mat som selger 
egendyrket mat. Romedalsparken, som er trivelig å rusle rundt i. Flott med Småbrukerkjerringa.
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Det sosiale liv: 

Samfunnshuset har mange kulturtilbud. Herredsvang. Herredsvang er kommunens kulturhus. Flott at man kan gå på ski. Afterski på Herredsvang var 
supert.

Engasjement for bygda: 

Kreative folk med mange gode ideer, Godt samhold, møter alltid kjente, positivt engasjement og framtidstro. Positiv utvikling, positivt med dette 
møtet. Positive folk, mange muligheter for vekst og utvikling. Mye bra engasjement (men: Stort sett blant de eldre). Alle kjenner alle (på godt og 
vondt). Stort sett et trygt miljø. Supre ildsjeler. Ting blir gjort! Optimisme, positivitet og engasjement.

Et stille engasjement (ikke så mye polarisering: Mye prat mellom idrettslagene, klassene, foreldrene). 

Nærmiljøet: 

Skiløyper rett utafor døra, hockeybane Romedalsmoen og Starhellinga. Godt nærmiljø, mange fine turmuligheter, Romedalsparken. Idrettslaget er 
møteplass for alle aldre. Natur og turmuligheter, uteliv. Nærhet til mange stier. Idrettslag, friluftsområder. Skiløyper på jorda og ivrige løypekjørere, 
fint også for skolene. Det skjer utvikling, har idrettslag og aktivitet. Rekreasjonsområder – Romedalsparken, Brynsåsen, lange sammenhengende 
områder. Positivt ved Røde kors som driver på Tallholen og har samlinger på dagtid onsdager. Trim for eldre. Fungerende idrettslag. Kort veg til Budor
hvor det er fint å gå på ski. Gode rekreasjonsmuligheter både i sentrum og i allmenningen. Romedal har korps! Rolig forutsigbart og trygt. 

Positivt at det er et oversiktlig skolemiljø. Trygt for barna. Lite kriminalitet og lite hærverk. Vi har skole i sentrum og oppvekstsenter på gang. Bra miljø 
blant innbyggere. Lite konflikt. Trygt bygdesamfunn med positive kvaliteter. Det er trygt og stabilt. Det er positivt med gang- og sykkelveg til skolen. 
Trygg skoleveg er positivt.
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Hvordan ser du for deg at Romedal og nærmiljøet skal se ut om 10 år? 

Oppvekst og nærmiljø: 

Ny og fremtidsrettet barneskole i sentrum. Skoledebatten er landet. Alle parter er fornøyde som det ble. Full barnehagedekning. Nytt demenssenter og 
nytt oppvekstsenter. Oppvekstsenter med skole barnehage og idrett. Flere ulike idrettstilbud. Stor oppvekstsenter med folkebad, tilrettelagt for 
ungdomsklubb. Fått en fin barneskole og flott idrettsanlegg. Har fått NY barneskole, nytt idrettsanlegg med klubbhus som samlingspunkt, sportsbutikk, 
skobutikk, apotek, 7 er bane under tak, nytt svømmebasseng med varmere vann og svømmeopplæring fra 1. klasse, Romedalsparken har fått flere 
tilbud. Stor innendørs fotballhall. Et godt utbygd sentrum med mere tilbud i sentrum (jfr. butikker og service), sånn at man slipper å dra til Hamar for 
alt. Senter for en stor barneskole for Stange øst. Med idrettsanlegg og innendørshall. Klubb- og samfunnshus og ungdomsklubb. Stor barneskole med 
unger fra Åsbygda, Ilseng og Vallset. Få til et ungdomstilbud i sentrum og på Tallhorn. Flere møtesteder i sentrum. Kafe, restaurant og apotek. 
Herredsvang må oppgraderes/ rehabilitert, tilbakeføre til. Herredsvang har flytta inn i nytt bygg i sentrum med restaurant. Et variert forretningstilbud. 
Nytt idrettsanlegg, treningssenter, ny blomsterbutikk, dyrlege. Butikk med klær og sko. Bingo, flere sosiale kulturarenaer. Lysløype og treningsrunde. 
Folkebad med svømmetilbud. Det er fortsatt trygt å rolig. Bidra til vekst gjennom vekst i næringslivet lokalt og flere arbeidsplasser slik at også folk 
flytter hit. Romedal må ha de tilbud som gjør at folk flytter tilbake. Herredsvang har blitt et enda mere kjent konsertlokale. Kafe / spisested i sentrum, 
sammenknytte Starhellinga/ Romedal med sti som stimulerer uteaktiviteter. Bra tilbud for både gamle og unge. Skidager på Herredsvang. 

Gunders – festplass. Festival for unge og gamle. Gondol fra kaffestenen til sentrum og klatrepark.  

Utbygging: 

Flere punkthus, utbygd flere leiligheter i punkthus med diverse forretningsbygg i sentrum. Det gamle Bjørnstad skal bli høyere. Og det samme med 
KIWI. Med flere leiligheter på toppen. På det gamle idrettsanlegget og Solvind skal det bygges boliger for unge. Fortetting imellom det gamle 
idrettsanlegget og Starhellinga. 300 nye boliger. Gatebelysning mellom Tallhorn og Romedal sentrum. Tilsvarende fordeling som i dag med blanding av 
leiligheter og eneboliger. Flere småbarnsfamilier flytter hit. Vi har klart å ta være på særpreget. Solvin skole blir omformet til bolig for alle. Sentrum 
har fått flere blokker butikker og treningssenter, flerbrukshus for unge og eldre, flere turstier. Et renovert sentrumsområde med helhetlig plan for 
trafikanter, gågater, handelsområde, helhetlig utvikling framfor litt her og der, da må Romedal finne sitt særpreg – en besøkende skal kunne gi en 
ordentlig beskrivelse etter besøk. Et myldrested, naturlig samlingssted for unger, ungdom gjerne i forbindelse med idrettsanlegg. Sammenknytte 
Starhellinga/ Romedal med sti som stimulerer uteaktiviteter. Flere boligblokker, også oppe i berget, med god utsikt og for å frigjøre eneboliger til neste 
generasjon. God verdistigning på boliger. Fortsatt billige tomter, ikke priser som ekskluderer etablerere. Starhellinga har vokst mot Romedal. Det har 
kommet 400 nye boliger i Brynsåsen. Noen av dem skal være blokker på 6 etasjer, med utsikt helt til Galdhøpiggen. Mer blokkbebyggelse for å frigjøre 
enkeltboliger til barnefamilier. 
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Romedal sentrum: 

Om 10 år er Romedal sentrum like stort som Stange sentrum. Miljøgate gjennom Romedal sentrum med  30-
sone og busstopp. Mer gatelys. Ny atkomst til starhellinga fra Solvindvegen. 

Trafikk og kollektivutbygging: 

Ny asfalt gjennom Romedal sentrum. Bedre relevant gangveg og helhetlig trafikkmønster som binder stedet 
sammen. Godt utbygd kollektivtilbud på plass. Drømmer om at Brynsåsvegen blir utbedret. Utbygging i 
Brynsåsen. Tilpasset vei for industriområde slik at arbeidsplasser kan opprettholdes og flere kan komme til. 
Romedal fullt utbygd med sykkel- og gangstier med nødvendig lys, Fredsvoll, Sørbygda og Starhellinga knyttet 
sterkere sammen. Buss en gang i timen, mer trafikklys. Jeg har tatt T-banen til Hamar. Nye og belyste 
gangveier.

Næringsutvikling og etablering: 

Flere arbeidsplasser. Noe vekst for å holde trøkket oppe. Bidra til vekst gjennom vekst i næringslivet lokalt og 
flere arbeidsplasser slik at også folk flytter hit. Romedal er en plass man ønsker å etablere seg. Romedal bør 
sitte i førersete for utvikling ved tømmerterminal og næring, mange nye innbyggere og muligheter. Det er blitt 
bussforbindelse med ringbuss, og mange flere nye innbyggere fra Akershus/ Viken/ Oslo-området. Flere 
etablerte selskaper.
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Møte 2 blir 16.11.22 klokka 18 i gymsalen på Romedal 
ungdomsskole.

Konkretiseringsfasen: Prioritering av noen oppgaver/tiltak som 
det lages en handlingsplan for.

Avslutningsfasen; Deltakerne presenterer sine forslag 
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