
Stange kommune Norges grønne lunge 1

Velkommen til 
medvirkningsmøte 
2 Ottestad!



Norges grønne lunge

Program for kvelden
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18.00 Velkommen til møte 2!

18.10 Rammer for planlegging v/ Ingborg Storbæk

18.30 Presentasjon av dagens fremtidsverksted v/ Siw Niva

19.00 Pause

19.15 Gruppearbeid



Norges grønne lunge

Faser i fremtidsverksted:
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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





Norges grønne lunge

Hva kom fram i drømmefasen? 
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Sosialt: 

• Kaffebarer og restauranter

• Gode tilbud til barn og unge

• Åpne og gode møteplasser og torg – Kjonerudtunet et sosialt samlingsted med lekeplass og 
utescene, galleri m.m.

• Fortsatt dans på stien

• Mennesker i sentrum

• Åkersvika er fint område for alle generasjoner

• Mer direkte demokrati

• Mer frivillighet som jobber sammen med ansatte

• Sosialt samlingssted på tvers av generasjoner

• Flerbrukshall drevet av kommunen med musikk, idrett og andre aktiviteter

• Parsellhager

• Bydelstorg



Norges grønne lunge

Hva kom fram i drømmefasen?
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Boligbygging og bomiljø:

Utviklingsstrategi for Ottestad som lykkes – internasjon annerkjennelse

Åkersvika Hageby realisert

Fortetting med kvalitet med tilpasset bebyggelse

Småhusbebyggelse og hagene bevares som grønne lunger

Ottestads særegenheter er bevart

Det bygges ut karrébebyggelse (lange lavblokker med rom i mellom)

Gode og langsiktige planer med nødvendige krav til utbygging

Slutt på massive høyblokker – ikke flere bofabrikker

Fortetting med maks 3 etasjer

Rom for integrerte boliger for utviklingshemmede

Bygge kollektive boforhold for de som trenger støtte – bort fra institusjon

Tokstad med tett lav bebyggelse med gode felles gårdsrom for alle livsløp og energihus, plusshus som produserer 
strøm

God blanding av småhus og landbruk

Boliger til alle, også de som ønsker å bo i 6. etasje der det passer



Norges grønne lunge

Hva kom fram i drømmefasen?
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Veg og trafikk:

G/S- veg langs Vestbygdvegen 

Egen G/S-veg over Stangebrua

Trygge G/S-stier langs Mjøsa helt til Oslo

Trygge skoleveger – flere G/S-veger – Basterud, Gubberud, Kjonerudvegen, HIAS og Atlungstad

Ingen gjennomgangstrafikk gjennom Kjonerudvegen til E6

Tunnel under Åkershagan

Trygge overganger for myke trafikanter

Bedre trafikkavvikling mot Hamar og Stangebrua

G/S-veg adskilt fra vegtrafikken

Omlegge Hamartrafikken og legge i tunnel

Legge en bybane rundt Ottestad i Sandvika

Omlegge Breidablikkkrysset til rundkjøring

Oppvarmede sykkelveger

Mindre busser som går oftere  - førstevalg å ta bussen

Konsept for små el-busser

Mer trafikk som ledes over 222 til E6
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Hva kom fram i drømmefasen?
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Oppvekst og fritid:

Gode tilbud til barn og ungdom

Bygd en tredje skole

Et godt sted å være for ungdommen i Ottestad

HIAS-stranda blir ryddet opp og er brukt som badeplass

Barnevennlig og trygt

Flere ansatte i skolen som ikke er pedagogisk utdannet som

bidrar til skolemiljø og trygghet til unge

Flere fotballbaner og kapasitet

Skoler med nok voksne

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

Ny skole og butikk i Sandvika evt. Barnehagen er nedlagt

Sosialt samlingssted på tvers av generasjoner m ulike aktiviteter

Svømmehall åpen for alle
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Norges grønne lunge

Satsingsområder
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Ut i fra temaet skal:

• Du bruke 5 minutter for deg selv å velge ut de 5 viktigste 
satsingsområder. Skriv på gule lapper!

• En og en presentere sine 5 viktigste satsingsområder i gruppa.

• Gruppa sammen prioritere de 5 viktigste satsingsområder

• Gruppa presentere sine prioriteringer

• Plenum kommenterer
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Konkretiseringsfasen (30 min)
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Norges grønne lunge

Konkretiseringsfasen
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Hvilke muligheter har vi for å få til tiltakene?

Hvilke trusler kan gjøre det vanskelig eller utfordrende? 

5 minutter for dere selv

Presentere rundt bordet og diskutere



Norges grønne lunge

Konkretiseringsfasen (30 min)
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Hvorfor er dette viktig å få 
til?

Hva kan vi gjøre for å få 
det til?

Hvem kan gjøre det? Hvem 
har ansvar for at det blir 
gjort?

Når kan det gjøres? 
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