
Fremtidsverksted Ilseng onsdag 18.01.2023 på Ilseng samfunnshus  

I forbindelse med fremtidsverksted ble salen delt opp i seks grupper som skulle diskutere følgende:  

Hva er det gode liv i Ilsengsamfunnet 

• Hva er muligheter til å få det til på Ilseng?  
• Hva er begrensningene? 
• Hvem kan gjøre det/bidra? 

Resultatene fra gruppene vises i tabellen under. 

Gruppe Tema Hva er muligheter for å få 
det til på Ilseng?  

 

Hva er begrensingene? 
 

Hvem kan gjøre 
det/bidra? 

 
1 
 

Skole og barnehage  - Nærhetsprinsippet, 
85% av barna kan gå 

- Tomter, utbygging, 
tilflytting 

- Næringsutvikling, 
fengselsutbygging gir 
flere arbeidsplasser, 
potensiale for økt 
attraktivitet 

 

- Tilrettelegging for 
kryssing av jernbane 

- Skolestrukturdiskusjon, 
usikkerhet, kan skape 
usikkerhet for 
tilflyttere, og skape 
usikkerhet for 
eksisterende 
barnefamilier om å bli  

- Fordrer at kommunen 
kjøper tomtearealer 

 

Sentralt (nær Løten, Stange, 
Hamar, Elverum, 
Gardermoen) 
Nærhetsfaktorer som kan 
påvirkes i form av 
infrastruktur, kollektivtilbud 
osv 

- Økt tilflytting vil gi økt 
kollektivtilbud, gjør 
avstanden kortere 

- Mulighet for 
pendlerparkering for 
Rørosbanen 

- Gjennomgangstrafikk 
fra andre tettsteder i 
Stange skaper 

- Begrensninger i bruk 
- Pris – billigere å kjøre 

bil 
- Begrenset rutetilbud  

- Innbyggere må bruke 
tilbudet aktivt 



muligheter – 
nyttiggjøre seg av 
denne trafikken 
(handel etc.) 

Butikk/servicetilbud, 
samfunnshus 
 
 
 

- Bruke og opprettholde 
butikk og tilbud 

- Utbygging kan gi 
bedre kundegrunnlag 
for nærbutikkene 

 
- Nærbutikken har en 

rolle som 
"suppleringsbutikk" 

- Priskonkurransen mot 
større kjeder er 
vanskelig 

- Nærheten til Hamar 
skaper konkurranse til 
Hamar-butikker 
("handelslekkasje") 

- Folk handler i andre 
butikker på vei fra jobb 

- Innbyggere, bruke det 
lokale 

Jernbanestasjon, 
kollektivtransport 

   

Nærhet til naturen 
Ilsengstiene 
Idrettslag/dugnadsånd 

- Ilsengstiene trekker 
mange folk utenfra 

- Pandemien 
synliggjorde dette. 

- Ilseng kan og bør 
skape tilbud i 
tilknytning til dette. 

- Idrettslaget har stor 
skaperkraft gjennom 
lokale ildsjeler. 

- Dugnadsånden står 
sterkt på Ilseng. Noen 
få må dra i gang 

 

- Få begrensninger. 
Mange muligheter 

- Små lag gjør 
idrettslagene sårbare 
for 
justeringer/endringer  

- Alle! 
- Dugnadsånd  

2 Nærskolen - Beholde skolen - Usikkerhet for 
innbyggere og 
potensielle innflyttere 

- Politikere, 
kommunen, 
engasjerte 
innbyggere. 



Tomteutvikling/boligbygging - Markedsføre, 
utbyggere må bygge 
ut eller selge arealene. 

- Utbyggere og 
kommunen 
samarbeider. 

  

- Markedskrefter 
 

- Utbyggere og 
kommunen. 
Lokalbefolkningen 

Kollektivmuligheter - Muligheter om det er 
vilje. Hva med 
bestillingsbusser eller 
andre 
delingsløsninger. 

- Økonomi, 
befolkningstetthet. 

- Fylkeskommunen 

Samfunnshuset - Mer aktivitet - Økonomi, mangel på 
dugnadsånd og vilje. 

- Politikere, 
kommunen, 
fylkeskommunen 

Gang og sykkelveg fra 
barnehage til Ilsengstien 

 - Økonomi - Politikere, 
kommunen, 
fylkeskommunen 

3 Skole - Utbygging av 
Larssveen  

- Utbygging av fengsel 
- Fremsnakke Ilseng 

- Får ikke med elevene 
på Hamar-siden 

- Økonomi 
- Vilje 
-  

- Politikere 
- Lokalmiljøet 
- Engasjement fra de 

unge 

Butikk - Oppfordre til bruk 
- Sosiale medier / 

Informasjon 
- Snakke med butikken 

- Ingen begrensninger 
 

- Alle 

Naturen (og Ilsengstiene) - Fortsette arbeidet - Få med de unge 
 

- Alle 

Trygghet - Bry seg om hverandre 
- Inkludere innflyttere 
- Gang- og sykkelveg 
- Sikre trygg trafikk 

- Ikke ungdomsklubb 
- Mangel på engasjement 
- Trafikksikkerhet 
- Mangel på inkludering 

- Alle 



- Fadderfamilie el. For 
nye innbyggere 

-  

Nærhet til mye - Gatelys – Hanumsletta 
- Fengselsutbyggingen 

- Politisk vilje - De som jobber med 
fengselet 

4 Skole/barnehage - Øke antall barn - Ro rundt skolestruktur. 
Tydelig prioritering av 
at skolen på Ilseng skal 
bestå. 

- Se på skolegrenser på 
nytt både i Stange og 
Hamar. 

Kollektivtilbud 
 

- Mer buss og tog. Kan 
bedres ved utvidelse 
av fengselet og 
generell vekst i 
kommunen.  

-  
- Gang- og sykkelveg fra 

Kongsvegen for å 
skape trygg sykkelveg 
til Hamar. 

- Viktig for elever på 
Lovisenberg skole. 

- Kommunen og 
politikere. 

Idrettslag/idrettsanlegg 
 

- Viktig for å ha noe å 
tilby tilflyttere.   

- Engasjement fra 
innbyggere og 
dugnadsånd.  

-  
- Få innbyggere til å 

verve seg. 

- Foreldre må støtte 
mer opp om 
tilbudene som er.  

-  
- Ildsjeler 
-  
- Idrettslaget kan også 

strekke ut en arm.  
-  
- Til- og fraflytting gjør 

det vanskelig å skape 
et godt samhold 

Natur  
 

- Vise fram og 
reklamere for 
tilbudene på Ilseng. 

- Penger må bevilges 
utover Stange sentrum. 

- Samarbeid mellom 
Stange og Hamar. 
Lage en «reiserute» 



 
- Bygge videre opp 

rundt 
våtmarksområdene.  
 

- Nærmiljøet kan brukes 
i undervisning. 

for naturtilbudene 
både på Hamar 
(Åkersvika) og på 
Ilseng. 
 

- Undervisningsopplegg 
på tvers av 
kommunene. 

Færre grenser – mulighet til 
å se Ilseng med nye øyne.  
 

- Samarbeid på tvers av 
kommunene. 

- Utfordrende for to 
kommuner å finne en 
felles løsning. Vanskelig 
å se hele Ilseng under 
etter, når Ilseng er delt i 
to. 

-  
- Interesser og 

holdninger. 

- Kommunen 

5 Skole og barnehage - Attraktivitet, 
arbeidsplasser og 
boligbygging 

- Samarbeid med 
Hamar om skolen 

- Begrenset areal 
- For lite planavklart 

areal 
- Ilseng er ikke 

topprioritert i 
kommuneplanen (IC og 
Romedal er mer 
prioritert) 

- Politikerne 
- Press fra lokalt hold 

Tilbud for eldre - Bofelleskap  - Pensjonistforening 
- Sangforening 

Tilbud for ungdom - Fritidsklubb 
- Idrettslaget 
- Speideren 

  

Trafikksikkerhet - Gang og sykkelstier, 
kryssing av jernbanen 
og industrianlegg 

-  - Presse på 
kommunen, 



- Sikrere veg til 
barnehagen 

samarbeid 
kommunen og fylket 

Bevare naturverdiene 
 

- Gjøre folk kjent med 
verdiene 

- Dugnadsinnsats 

- Generasjonsskifte i 
dugnadsgjengen 

-  

6 Stange og Hamar må 
samarbeide 

 

- Begge kommunen må 
legge til rette 
 

- Kommunikasjon 

- Manglende avtale om 
skoleplasser på tvers av 
grensa 

- Manglende gang og 
sykkelveg- og kryssing 
over Rørosbanen – 

- -må realiseres 
uavhengig av 
elektrifisering av 
Rørosbanen 

- Politikerne og 
kommunestyre i 
begge kommuner 

-  
- Statsbygg og 

kriminalomsorgen 

Økt bosetting for å beholde 
skolen 

- Markedsføring 
- Økte muligheter pga 

etablering av fengsel  
- (utvidelse) 

- Grunneier og utbyggere 
må ville utvikle/ 
investere 

- Grunneier og 
utbyggere må ville 
utvikle/ investere 

Satses på toget - Kultur og få brukere. 
Vi på Ilseng må ta i 
bruk tilbudet.  

- Togtrikk mellom 
Elverum og Hamar 
med stopp på Ilseng 

- Politisk prioritering  
- Ingen  (økonomi) 

- Politisk vilje 

Markedsføring av sentral 
beliggenhet  
( tog, alle byer/tettsteder/ 
Ilsengstiene og 
natur)Nærhet til Hamar 

- Gode, mange 
utenbygds ifra besøker 
Ilseng ( selv 
franskmenn) 

- Ingen - Hamarregionen 
- Turistforeningen 
- Ilsengstiene 
- Kommunens 

nettside? 
 


