
Fremtidsverksted 1 Ottestad 23.11.2022 Åkerbæret kafe  

Resultater fra gruppene:  

Grupper  Hva er negativt ved Ottestadsamfunnet Hva er positivt ved Ottestadsamfunnet La oss drømme- hvordan er Ottestad 
om 10 år?  

Gruppe: 1 
 

 Burde være bedre tilrettelagt for 
Mjøs-sti  

 Få arealer til enebolig eller 
idrett/rekreasjon 

 Mye bil på bekostning av myke 
trafikanter. For mye biler i 
rushtiden (selv om dette er en 
kort periode).  

 Ikke plass til bil og myke 
trafikanter i boligområder (trange 
gater) 

 Ikke buss på søndager i Ottestad. 
 Ikke restaurant i Ottestad lengre. 
 Fortetting  Bygges tett mot 

småhusbebyggelse.  
 Ikke Mjøs-sti 
 Ottestad er mer enn Bekkelaget 

og Sandvika. 
 «Alle vil bo i Ottestad» i negativt 

fortegn. Skaper press på 
fortetting og trafikk. 

 Alt er lagt opp på bilens 
premisser  En ide er 
enveiskjørte gater 

 Tetthet til Hamar gir et press 
 Bør utnytte potensialet med 

nærheten til Hamar 

 Landskapet. Åpenheten mot og 
nærheten til Mjøsa. 

 Ottestadstien 
 Atlungstad 
 Nærhet til Stange Vestbygd med 

landbruket og kulturlandskapet 
 Sommerliv og vinterliv. Både 

sommer og vinteraktiviteter 
 Skolene og barnehagene 
 Nærheten til Hamar 
 Trygge oppvekstmiljø 
 Spennende mennesker 
 Billigere enn i Oslo 

(boligprismessig) 
 Positivt at det skjer utvikling i 

Ottestad – Lite forfall i 
bygningsmasse 

 Fine turmuligheter 
 Trivelig nabolag med bra miks 

med unge og gamle – Stille og 
fredelig 

 Bra miljø for pensjonister 
 Ottestadhallen med svømmehall 
 Utvandrermuseet 
 Turstier 

 Utviklingsstrategien for 
Ottestad har lykkes og fått 
internasjonal anerkjennelse 

 Arstadskolen er oppgradert 
vesentlig 

 Kaffebarer og restauranter 
 Åkersvika hageby er realisert 
 Mjøs-sti fra Sandvika til 

Gillundstranda med universell 
utforming  

 Gang og sykkelveg langs 
Vestbygdvegen 

 Hamar + Stange = Sant 
 Egen GS-veg over Mjøsa uten 

bilveg 
 Tursti mellom Sandvika og 

Gillundstranda.  
 Omsorgsboliger med Mjøsutsikt 
 Fin utvikling på Åkershagan. 
 Åkershagan er ferdig utbygd 
 Gode tilbud til barn og ungdom 
 Bygd en tredje skole 
 Et bofelleskap for pensjonister 

med felles møterom.  
 Fortsatt god utsikt mot Mjøsa 
 Et bedre helsetilbud til eldre – 

mer tid til hjemmetjenesten 



 Mangelfull utviklingsstrategi i 
Ottestad. 

 Utfordrende med restriksjoner 
vedrørende bygging langs Mjøsa. 

 Savner treffsteder nærme Mjøsa. 
 Gjennomgangstrafikk 
 Alle må ut på 222  Dette er 

hovedferdelsåren. 
 

 Håper at svømmehallen blir et 
folkebad. At det blir åpent i 
helger. 

 At det er korps i Ottestad. 
 Vestvendt helning 
 Infrastruktur (E6) 
 Mulighetene som ligger i 

Kjonerud. Mulighet for en sosial 
møteplass.  

 Mangfoldet 
 

 Et godt sted å være for 
ungdommen i Ottestad 

 At Mjøssykehuset ligger på 
Sannerud 

 Parsellhager 
 Nedlagt jernbane kan bli en 

mulighet for GS-veg til Tangen. 
 At man har klart å beholde 

balansen mellom det landlige 
og urbane. 

 Flere åpne og gode 
møteplasser og torg 

 Færre biler 
 Flere servicetilbud 
 Kulturscene 
 Kjonerudtunet – blitt et sosialt 

samlingssted med lekeplass og 
utescene, galleri, servering, 
konsertlokale. 

 HIAS-stranda blir ryddet opp og 
er brukt som badeplass 

 Stangebrua blir hyggeligere å 
ferdes over som syklist.  

 
 
Gruppe 2 

 Utrygghet, risiko for å få en blokk 
som nabo 

 Trafikksituasjon, fare for kø 
 Sikre sykkeltrafikk. Utrygt å 

krysse veger.  
 For mye «tilfeldig» utbygging.  
 Utbyggerstyrt utbygging, -det må 

være en plan. Det skaper 

 Kulturlandskapet, spesielt 
Vestbygda, Ottestadstien 

 Nærhet til Mjøsa 
 Nærhet til kulturtilbud og 

butikker i Hamar 
 Kulturlandskapet er en 

miljøfaktor 

 Ottestadstien uten asfalt 
 At det etableres en sandstrand 

på HIAS 
 Fortetting med kvalitet med 

tilpasset bebyggelse. 
Småhusbebyggelsen og hagene 
bevares som grønne lunger 



usikkerhet å ikke vite hvor ny 
utbygging kommer 

 Det bygges ut uten tanke på 
trafikkøkning. 

 For lite planlagt, hvor er sentrum. 
Vi mangler et sentrum, et torg i 
Ottestad.  

 Hva er planen med Ottestad? 
 For liten plass. Sliter med plass til 

alle som vil bo her. 
 Trafikken til Hamar vil bli økende 

med flere innbyggere 
 Det tar tid å bygge ut 

Åkershagan. Alle har hørt om 
planene, men hvor er de nye 
boligene?  

 Det er for dårlig plass for 
fotballen. 1-2 baner for lite.  

 Bedre tverrforbindelse mellom 
Bekkelaget og Sandvika. Ved 
Bessa? (gamle Esso-stasjonen) 

 Krevende å krysse Kjonerudvegen 
og Basterudvegen, For stort trykk 
på Holmlundvegen ved Hoberg 
skole. Krysset på Tønseth er farlig 
for barn.  

 Det er disharmoni mellom det 
nye som utvikles og det som har 
vært. Kontraster på høyde. Ny 
utbygging blir monotont. 
Negative helseeffekter hvis 
innbyggere føler stress for ny 
utvikling. 

 Vi trenger areal for Idrett og 
folkehelse – det finnes arealer 

 Gammel jernbane kan bli 
ferdselsåre for myke trafikanter 

 Vi har arealer til utbygging i 
Ottestad for å nå vekstmålet 

 på Åkershagan – vi har arealer for 
utbygging 

 Vi har mye bra som Hamar ikke 
har 

 Mange hyggelige og positive 
mennesker 

 Positivt med mange innflyttere 
 Engasjerte innbyggere 
 Attraktiv plass  
 Gode muligheter for å møte 

kommunens mål om 
befolkningsvekst, samt 
innbyggernes mål om bebyggelse 
i menneskelig skala 

 Gode oppvekstvillkår. Oversiktlig, 
hvem er barna sammen med 

 Utsikt! Så luftig og fint 
 Nydelig utsyn til vakre omgivelser 

som Nes, Helgøya, Hamar og 
Furnesåsen. 

 Gode solforhold 
 All småskala, promotering av 

lokale produkter fra sprit til 
jordbær via Golf. Fremoverlente 
bønder 

 Frivillighet, mange står på å stiller 
opp i Ottestad 

 Attraktive møteplasser som 
ikke ligger der det er trafikkert 

 Firefelts veg over Stangebrua 
 Dagens eneboliger og 

småhusområdet er bevart 
 Eget område for blokker 
 Gratis kollektivtilbud  
 Trafikksikkerhet for alle 
 Gode fritidstilbud 
 At det er forutsigbart og sundt 

å bo her 
 Ottestad sin særegenhet er 

bevart 
 Kulturopplevelser kan fortsatt 

oppleves som dans på stien 
 Mennesker, barn og unge i 

sentrum 
 Trygge oppvekstmiljø.  
 Trygge gang- og sykkelstier 

langs Mjøsa helt til Oslo 
 Åkersvika området må bli et 

fint område for alle 
generasjoner 

 Barnevennlig og trygt 
 Det bygges ut karre-bebyggelse 
 Det er laget gode og langsiktige 

planer som setter nødvendige 
krav for fremtidig utbygging 

 Mer direkte demokrati hvor 
innbyggere kan bidra direkte 
med hva som ønskes i et 



 Arealer til aktivitet er negativt 
fordi det ikke er nok areal til at 
idretten kan vokse. 
Idrettsanleggene mangler 
adkomst/ mer tydelig 
gatehierarki. Mange uoversiktlige 
steder og krysse for fotgjengere.  

 Har planavdelingen og politikerne 
historie på hvilke beslutninger 
som tidligere er fattet? Hvilke 
planer som er førende? 

 Flott beliggenhet på 
idrettsplassen 

 Småhusbebyggelse 
 Stangebrua! 

 

område. Dette finnes det 
digitale løsninger for 

 Forutsigbarhet er viktig for alle- 
det må være tydelig både for 
utbyggere og innbyggere i 
nabolag 

 Det er gratis kollektivtilbud og 
man beveger seg til fots og på 
sykkel.  

 Egen gang og sykkelbru over 
Åkersvika/ Stangebrua enten i 
et plan over eller ved siden  

 Vi har fått bydelstorg i Ottestad 
 Medvirkningen er reell – 

innbyggerne er hørt 
 

Gruppe 3  Mange eldre flytter til Ottestad – 
ønsker flere unge 

 Må det bygges tettere? Ønsker 
ikke høye og tette bygg, fint som 
det er i dag 

 Økt trafikk tett trafikk 
 Boligprisene er høye - løper løpsk 
 Ingen båthavn! Mjøsa er så nært 
 Skogen bygges ned, 

Petlundhagan, Presteskogen 
spises opp. Kommer aldri igjen. 
Brukes til rekreasjon! 

 Dyrt kollektivtilbud, koster en del. 
Er en hindring. høyterskel 

 Få utesteder 

 Alle tilbud som unge benytter seg 
av er i gangavstand idrettsanlegg, 
skole 

 Ottestad stien fin 
 Nærhet til Mjøsa og Hamar  
 Gode skoler 
 Gode idrettstilbud 
 Ottestadstien 
 Mange innflyttere 
 Nærhet til Gardermoen og Oslo  
 Mange frivillige 
 Godt legesenter 
 Godt og variert tilbud av lokale 

produkter 
 Beliggenhet  
 Et godt sted å bo 

 Trygge skoleveier flere G/S – 
basterud, Gubberud, 
Kjonerudveien, HIAS, 
Atlungstad 

 Båthavn på HIAS/Atlungstad 
 Dreining av utbygging i 

Ottestad ut av Bekkelaget i 
Sandvika – mot resten av 
Ottestad uten å ta skog 

 Slutt på massive høye blokker – 
ikke flere bofabrikker 

 Gratis og hyppig 
kollektivtransport 

 Flerbruksanlegg for 
idrettsanlegget på HIAS, unger 
må kjøres.  



 Utvikling av infrastruktur, skole 
og generelt følger ikke med 
utviklingen 

 Manko på hensyn til 
barnefamilier ift. utbygging 

 Utrygge skoleveier, fotgjengerfelt 
og G/S stier 

 For lite idrettsanlegg 
 Trafikkbelastningen på 222 i 

rusjen og rundt skoler er farlig 
 Mangler lekeplasser 
 Mangler spisested (Breidablikk) 
 En tredje barneskole tettere på 

der ungene er, så det ikke blir så 
store skoler  

 Utbyggingen er uforutsigbar for 
de som allerede bor i Ottestad 

 Trafikkbelastning utrygge 
skoleveier 

 Lekeparker med kvalitet 
 Manglende G/S stier 
 Mangler sosialt samlingssted med 

spisetilbud 
 Fortetting, det går an å bygge 

uten å måtte bygge i høyden. Det 
tar utsikt og åpenhet som er en 
kvalitet i Ottestad og Sandvika 

 Uforutsigbar utbygging 
 Mye trafikk 
 Få arbeidsplasser 
 Lite næringsutvikling 

 Svømmebasseng ottestadhallen 
 Fastlegesenter 
 Hias stranda (kan utvikles mer) 
 Godt nærmiljø 
 Landlig og urbant samtidig 
 Godt naboskap, lite konflikter 
 Trygt og pent 
 Solrikt og luftig 
 Trygt og barnevenlig 
 Godt samhold 
 Gode fritidstilbud 
 Stort engasjement for nærmiljø 
 Blandingsdigel av folk – mangfold 
 Sterkt og sentralt idrettslag og 

mange foreninger (frivillige) 
 Gode skoler og trygge 

oppvekstsvilkår 
 Ottestadstien og Sanderudstien 

(Ilsengstien) langs Svartelva 
 Luftig og åpent kulturlandskap 

(Tokstad er en del av dette) 
 Utsikt! 

 

 Ingen gjennomgangstrafikk 
gjennom Kjonerudvegen til E6 

 Tunnel under Åkershagan 
 800 for alle behov og 

aldersgrupper 
 Skole for småtrinn for de 

yngste 
 Fortetting maks 3 etasjer 
 Beholde særpreg ift. utsikt, 

luftighet, solforhold (positive 
tingene nevnt tidligere) 

 Rolig befolkningsvekst så vi 
beholder det gode miljø og 
naboskap 

 Savner litt flere butikker som 
Jysk 

 Utvikle idrettsanlegg 
 Ny skole 
 Flere ansatte i skolen som ikke 

er pedagogisk utdannet som 
bidrar til skolemiljø og trygghet 
til unge 

 Mere frivillighet gjerne 
sammen med ansatte som 
tilrettelegger for frivillighet 

 Sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger i fellesskap 

 Flere på jobb i helsesektoren 
 Utvikling av Mjøsområdet HIAS, 

Sandvika 
 Tredje barneskole 
 G/S langs Basterudvegen 



 Kjonerud tunet mangler 
fasiliteter for å bli et ordentlig 
bydelshus samlingssted 

 Mangler hall kapasitet og baner 
 Generelt manglende tilgang til 

Mjøsa, dagsturhytta som 
begynnelse til utvikling (ikke nok 
med en sti) 

 Dårlig samlende sentrum 
 Få hus til ungdom og enslige (små 

boliger og boliger man har råd til) 
 Trafikk og infrastruktur er dårlig 

planlagt ift. utbygging 
 Kommunen bruker gamle kart 

ved bruk av beregninger til 
arealberegninger og 
trafikktellinger fra 2017 

 Næringsutvikling – Ringsaker tar 
all næring. Legevakten  

 Grøntstruktur må sikres 
trafikkfare så det blir smett med 
sikker gjennomgang 

 Lettere adgang til eksisterende 
lekeplasser 

 Attraktivt å leke på lekeplassene 
at de attraktive å bruke og ikke 
bare er plassert i et hjørne eller 
lite attraktive 

 Arstad skolen er utrygg pga. 
trafikkpropp 

 Skolebuss som skaper trygg 
skolevei og sykkelstier så barna 
kan dra til skolen selv 

 Tryggere overgang for myke 
trafikanter  

 Flere fotballbaner og kapasitet 
 Bedre trafikkavvikling mot 

Hamar og Stangebrua 
 Nok penger til å ha gode 

lærebøker 
 Utbygging: ikke bare leiligheter, 

men rekkehus tomannsboliger 
 G/S stier 
 Skoler med nok voksne 
 Kjonerudtunet blir et levende 

sted og samlingssted for alle 
aldre med lekeplass 

 Flerbrukshall på HIAS 
 Godt tilbud til ungdom uansett 

interesse – utvikle klubbhuset 
ikke nedlegge. Ungdommen 
skal slippe å dra til Stange 
sentrum for å drive med 
musikk. 

 Bo i Ottestad fra vugge til grav 
– alle tilbud i alle aldersgrupper 

 Ny skole og butikk i Sandvika 
evt. Barnehagen er nedlagt 

 Levende sentrum og møtested 
 G/S adskilt fra vegtrafikken 
 Omlegge Hamar trafikken og 

legge i tunnell  
 Legge en bybane rundt i 

Ottestad, Sandvika 



 Båndtvang på Ottestad stien 
 Lyskryss i Ottestad skaper propp– 

bedre med rundkjøring 
 Mangler sykehjemsplasser 
 Omsorgsboliger 

 

 Omlegge Breidablikk krysset til 
rundkjøring 

 Åpne smettesti mellom 
Fjordvegen og Mjøslivegen – 
langs Mjøsa 

 Gode aldersmuligheter med 
aldershjem 

 Gode oppvekstmuligheter for 
barn og ungdom 

 Levende sentrum med kafèer 
og kulturscene 

 Masse næringsvirksomhet med 
spennende jobber 

 Fremdeles Ottestadsti og skog 
til rekreasjon 

 Trygg og god infrastruktur med 
myke trafikanter 

 Vinmonopol 
Gruppe 4 
 

 Dugnadsånden faller, utfordring 
for frivillige lag 

 Fortetting i hager, grønne lunger 
blir færre, må gjøres smart 

 Store busser som kjører tomme, 
verre etter at el-buss kommer, 
ser mange farlige situasjoner, 
ønsker mindre busser 

 Sprengt kapasitet på alle 
idrettsarenaer 

 Fortetting skjer slik at det ikke 
blir igjen plass, ikke grøntarealer, 
ei heller biologisk liv 

 Trafikkutfordringer, farlig kryssing 
av bl.a Kjonerudvegen 

 Sted som folk vil bo 
 Nær alt: lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt 
 God plass, selv m, fortetting 
 Godt tilbud idrett, kultur her og 

på Hamar 
 Positivt at det stort sett er trygt å 

gå til skole, fritidsaktiviteter mm 
 Nærhet til kulturlandskap og 

natur 
 Nærhet til Mjøsa brukes alle 

årstider 
 Eiendommer m mulighet til 

hagebruk og selvberging 

 Sosialt samlingssted på tvers av 
generasjoner m ulike aktiviteter 

 Svømmehall åpen for alle 
 Et nytt friområde ved HIAS- 
 En ny barneskole utbygd 
 Flerbrukshall drevet av 

kommunen, musikk, idrett og 
aktiviteter 

 Lekeplasser, aktivitet 
 Livsløp-boliger. 
 Boligutvikling planlegges i stort 

tilgrensende område 
 Område for bydelssenter idrett 

og kultur 



 Mangler badeplass, området ved 
HIAS har ligget brakk etter 
bygging av 
vannbehandlingsanlegg, kan 
utvikles som Gillundstranda 

 Mye tilfeldig utbygging, 
mangelfull plan ved en del 
utbygging særlig fradeling av 
hager 

 Savner en kjerne, et sentrum som 
møtested 

 Noe mellom Åkersvika til 
rundkjøringa er ikke bra på 
venstreside, usikker på 
arkitekturen på Vikasenteret,  

 Esso-tomta eksempel på uheldig 
utbygging i et bomiljø 

 Sandvikavegen: mangler 
parkeringsplass for bading, 
trafikkfarlig særlig for barn, 
kanskje bruke parkering ved 
Barilla 

 Mangler sentrum, Vikasentret er 
bra, Ottestad samfunnshus er bra 
med Mjøsakademiet 

 Mangler bydelssentrum for 
handel, servise, sosialt møtested, 
Vikasenteret er ikke riktig sted 

 Bussfrekvens til Hamar er for lav 
 Mangler GS mellom 

by/bygdedelene 
 Politikerne må tørre å snakke om 

«elefanten i rommet» =dyrket 

 Fred og ro utenfor trafikkårene 
 Naturskjønt, grønt, nær Mjøsa  
 Utviklingsmuligheter 
 Mangfold Åkershagan, 

Steinerskolen, andre skoler 
 Kort til tog og fly 
 Flott natur: Ottestadstien, 

Åkersvika 
 Mange fine sykkelmuligheter i 

Ottestad og områdene rundt 
 Nærhet til Hamar 
 Godt bomiljø, trivsel 
 Nærhet til verden! For eksempel 

Italia 
 Nær Stange sentrum 
 Nær mange flotte gårder med 

mulighet for kjøpe lokale 
produkter 

 Stange vestbygd 
 Fredelig 
 Arealmessig raust med store 

tomter 
 Trygge oppvekstvilkår med korte 

avstander 
 Utsikt 
 Midt i smørøyet 

 

 Rom for integrerte boliger for 
utviklingshemmede 

 Ta bort presset mot 
småhusbebyggelsen 

 Bygge kollektive boforhold for 
de som trenger støtte, bort fra 
institusjon eldre, 
utviklingshemmede 

 Store drivhus for dyrking året 
rundt med Energi fra jordvarme 

 Felles sykkelordning 
 Rulletrapp over Stangebrua og 

opp Bekkelaget 
 Bedre kollektivtilbud med 

mindre busser som går oftere, 
førstevalg å ta bussen 

 Oppvarmete sykkelveier 
 Energi og miljø: Ottestad er et 

null-utslippsområde 
 Mer selvberging: hager, drivhus 
 Sykehuset er plassert på 

Sanderud 
 Kollektiv, integrert barn, unge 

og eldre 
 Lages en bra legevakt som 

bemannes med fagpersoner og 
frivillige 

 Vi har utkonkurrert Ringsaker 
med innbyggertall 

 Om 10 år har det aldri vært 
større engasjement med 
grundere, innovasjon og 
samarbeid med Oslo regionen. 



mark på Tokstad: nærhet til 
stasjon, svarer til mange krav, 
utnytte kommunal infrastruktur, 
mulig å få til en bydel som drar 
sammen hele Bekkelaget, også 
idrettsanlegg. Ref IC-utbygging, i 
tråd med statlige forventninger, 
letter stresset på fortetting i 
Bekkelaget. Kan bli noe fantastisk 
bra 

 

 Intimt bydelssenter med lett 
handel, servise, møteplasser 

 Utviklet skole og idrettsanlegg 
 Integrerte bydeler med gang/ 

sykkelveger og offentlige rom  
 Tokstad med tett-lav 

bebyggelse med gode felle 
gårdsrom for alle livsløp og 
energihus, plusshus som 
produserer strøm 

 Konsept for Små el-busser 
sykler til Hamar 

 Flere humler 
 

Gruppe 5  Ottestad ligger i feil kommune 
 Ottestad mangler et sentrum 
 Mye fokus på fortetting, må ta 

hensyn til infrastruktur 
 Krangling med utbyggere 
 Negativt at jordvernet 

utfordres 
 For liten kapasitet på 

idrettsanlegg 
 Nedadgående interesse for 

frivillighet 
 For lite helhetlig utvikling (kan 

ikke bo her hele livet) 
 For dårlig blanding av 

befolkningsgrupper 
 Savner at vi stopper og gjør 

opp status og planlegge videre 

 Nærhet til Hamar – Hamar 
fungerer som sentrum for 
Ottestad 

 Nærhet til Mjøsa, utsikt og 
kultur- og naturlandskapet 
rundt 

 Trygt for barn sammenliknet 
med mer sentrale områder 
(Oslo) 

 Sentral beliggenhet. 1 time til 
fjellet, Sverige og Gardermoen 

 Bra sosialt miljø i Ottestad, lett 
å bli kjent med folk/naboer, 
blir lett inkludert 

 God jobbtilgang 
 Kort avstand mellom by og 

bygd 

 Hvordan ser du for det at 
Ottestad og nærmiljøet skal 
se ut om 10 år?: 

 Boligområde som bevarer 
småhusbebyggelse, med 
hager som muliggjør dyrking. 
Ikke store blokker som 
sperrer for store områder. 

 God blanding med landbruk 
og småhusbebyggelse 

 Bevarer grøntområder 
 Bedre tilrettelagt mot Mjøsa 
 Mer helhetlig utvikling 
 Lede mer trafikk fra 222 til 

E6 
 Fjerne 1 bombetaling på E6 

for lokalbefolkning 



 Uforutsigbar utvikling 
 Fortetting rundt knutepunkt 

fører til veldig mange folk på 
små arealer 

 Utbyggere har mye makt 
 Negativt at innbyggere ikke 

blir hørt 
 Lite forutsigbart når planer 

endres hyppig 
 Lite helhetlig utvikling 
 Lang avstand til 

kommunesenteret 
 Lang avstand til handel, ikke 

like godt grep om dette som 
Ringsaker og andre 

 Negativt at kun Hobergskolen 
bygges ut – det gir for stort 
press på et lite område 

 

 Fine tur- og 
rekreasjonsmuligheter 

 Bra idrettstilbud 
 Godt samarbeid om skiløyper 
 Fineste strender langs Mjøsa 
 Ottestad er passe stort 
 Ny svømmehall 
 Fin himmel 
 Lett å handle dagligvarer 
 Lett å komme seg ut i 

nærområdet eller bort 
 Mange fritidstilbud f.eks. golf, 

Ottestadstien 
 Nærhet til det meste 
 Bra busstilbud 
 Hyggelig småhusbebyggelse 
 En fin motorveg passerer 

Ottestad, vi vil gjerne at alle 
som skal forbi bruker den 

 

 Fornuftig ant. Personer på 
det arealet vi har 

 Ta vare på bøndene 
 Reduksjon i boareal pr. 

person 
 Mikrohus 
 Bofelleskap 
 Parsellhager 
 Grønne arealer mellom 

bebyggelse 
 Utsikt til landskapet rundt 
 Stor flerbrukshall for idrett, 

messer, kontor (regional) 
 Badeanlegg HIAS med mulig 

småbåthavn 
 En del av Hamar med eget 

sentrum. Ottestad en forstad 
til Hamar.  

 Helhetlig nett av sykkelveger 
og stier 

 Ingen bygg over 3 etasjer 
 Nærpub/restaurant  
 Bedre tilbud for barn og 

ungdom, flere møteplasser 
 Godt kollektivtilbud 

tilrettelagt folks behov 
 Boliger til alle også de som 

ønsker leilighet i 6. etasje 
der det passer 

 Trygd og godt for barn 



 


