
Fremtidsverksted Vallset onsdag 18.01.2023 – Vallset Idrettslag  

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 i Vallset?  
• 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 
 

Mulighet for boliger, 
landlige eiendommer 
så vel som 
leiligheter. Nye eller 
omsetning av gamle. 
Varierte 
boligmuligheter 

- Tomter, boliger som 
oppfyller 
småbruksdrømmen. 
Mulighetene i Vallset er at 
det er masse plass, mange 
tomme hus og ledige 
arealer. 

- Kartlegge det som er. Litt 
vanskelig å avklare 
ansvarsforhold 

- Slutt å slakte småbruk! 
Fradeling og gårdsbruk som 
blir ubrukelige. 

- Sette av flere attraktive 
tomter 

- Gi litt mer slækk i LNF-
delen (for den er veldig 
streng) 

- Hvor enkelt er det for 
noen utenfra å 
oppfylle 
småbruksdrømmen? 
Prosessen med å få 
oppfylt drømmen kan 
være lang 

- Hyttefolk som kjøper 
hus er ikke bra. 
Boplikt…! 

- Bygge på steder det 
ikke finnes matjord! 
Viktig å verne 
matjorda. 

- Kommunen eier 
arealer som står 
tomme. (Her er det 
også muligheter). 

 

- Kommunen kan 
tilrettelegge for å 
fjerne hindringer, 
gjøre prosessene 
lettere, kartlegge det 
som finnes. Opp til 
hver enkelt eier å 
selge tomter. 

 



- Oppfordre folk til å selge 
tomme hus 

- Gi mer fradelingstillatelser 
på store eiendommer 

- Holdningskampanje om å få 
folk inn i husene på bygda 
(kommunen) 

- Kommunen kan gjøre det 
lettere å bygge i 
utkantstrøkene (dette er 
veldig vanskelig) 

Natur og friluftsliv, 
turmuligheter, skiløyper 

- Videreutvikle stinett 
- Ønskelig med lys langs 

skiløypa 
- Store muligheter! 
- Mer skiløyper i nærheten 

av hjemme! 
- Rekruttering til frivillig 

innsats 
- Dugnadsånden 
- Opprettholde og 

vedlikeholde de stiene som 
er. Det er noen stier som er 
i ferd med å gro igjen. 

-  

- Konflikter mellom ulike 
interesser 

- Rekruttering kan være 
en begrensning 

- Grunneiere, 
foreninger, 
idrettslag, turstilag 

Beliggenhet og 
infrastruktur: Utnytte 
beliggenheten og 
kvalitetene i dette 
(inkluderer trygge veier) 

- Vallset ligger midt imellom 
alt. Det må dyrkes! 

- Trafikken som kommer 
igjennom sentrum anses 
oftest som et onde, men 
kunne gitt kundegrunnlag 

- Elbilladere – markedsføring 
for øvrige 

- Vallset ligger midt 
imellom alt. Det må 
dyrkes! 

- Trafikken som kommer 
igjennom sentrum 
anses oftest som et 
onde, men kunne gitt 
kundegrunnlag 

- Grunneiere, 
foreninger, 
idrettslag, turstilag 



- Busser – bedre 
kollektivtransport. 
Skolebussen er ikke godt 
nok. Kunne gått til Tangen 
stasjon 

- Tursti som alternativ til GSV 

- Elbilladere – 
markedsføring for 
øvrige 

- Busser – bedre 
kollektivtransport. 
Skolebussen er ikke 
godt nok. Kunne gått 
til Tangen stasjon 

- Tursti som alternativ til 
GSV 

Sentrumsliv, 
arrangementer, ivareta 
og videreutvikle det  man 
har. Koblinger mellom 
målpunkter i sentrum. 
Samarbeid mellom de 
forskjellige sentrene og 
næring (barnehage, 
omsorgssenter) 

- Folk må bruke det 
- Festplassen 
- Det går an å samle de tre 

enhetene og knytte dem til 
sentrumslivet 

- Sosiale opplevelser for barn 
og for eldre – sansehage? 
 

- Ressurser i lokalsamfunnet 
(arkitekter osv), folk som 
ikke har økonomisk 
interesse her, men vil få det 
til å skje 
 

- Dugnadsånden gir 
muligheter 
 

- Satse på sponsorpenger! 
 

- Vi trenger flere sosiale 
møteplasser 

- Det krever mer 
frivillighet å holde det 
gående 

-  
- Økonomi 
- Regulering – det ligger 

føringer til grunn. 
 

- Butikken er gammel…. 
(Gjøre noe i den gamle 
butikken) 
 

- Folk bruker ikke 
butikkene? 

 



- Kundegrunnlaget skulle tilsi 
flere 
butikker/serveringssteder 

Barnehage og skole + bo- 
og servicesenter som et 
livsløpssentrum 
 

- Utvikling av 
omsorgssenteret er en 
mulighet. Utvide 
sykehjemsdrift. Kombinere 
med aldersboliger. Få inn 
en aktivitør? 

- Utnytte synergier som 
ligger i at disse stedene 
ligger nær hverandre 

 

- Fremtidens manglende 
befolkningsvekst… 

  

2 Skole- og 
barnehagekvalitet 

- Det er en god skole i dag. 
Det er et lokalt ønske å 
beholde skolen. 

- Stadig politiske 
debatter om 
skolestruktur. 

- Politikere, 
kommunen 

Aktivt kultur- og 
fritidstilbud i nærmiljøet 
(basert på dugnadsånd 
som må utvikles videre) 
 

- Det er til stede i Vallset i 
dag. Viktig å opprettholde 
tilbudet gjennom å tenke 
nytt. Kan vi ha en 
dugnadshub. 

- Dalende dugnadsånd - Idrettslaget, andre 
lag og foreninger. 

Natur- og friluftsliv 
 

- Det er til stede i Vallset i 
dag. 

- Antall folk til å gjøre 
jobben.  
 

- Usikkerhet knyttet til 
trasse for Riksvegen. 

 

Mangfold og samhold 

 

- Gode muligheter - Alle kjenner alle, kan 
oppleves som 
vanskelig å være 
innfytter til Vallset. 

- Lokalbefolkningen 

Boligutvikling 
 

- I Vallset er det muligheter 
for store tomter og 
småbrukerlivet. 

- Ikke mange regulerte 
tomter, økonomi, feil 
tomter som er 

- Politikere lokalt. 
Kommunen, lokalt 
initiativ 



regulert. Krevende 
vegsituasjon. 

3 Forutsigbarhet og 
satsning på skole og 
barnehage med vekt på 
de unike mulighetene 
her, blant annet natur og 
friluftsliv 
 

- Ro rundt skoledebatt 
- Forutsigbarhet og 

langsiktighet 
- Oppgradering av skolen 

- Gjentatt 
nedleggingstrussel 

- Nærmiljølista 
- Statlige føringer 
- Penger/ 

kommuneøkonomi 
- Sentralisering 

- Kommunen må 
skape ro 

Flere attraktive 
boligtomter og økt 
mulighet for 
næringsutvikling, dette 
er forutsetninger for 
vekst 

- Flere boliger Ovabakk 
- Utsiktstomter 
- Utnytte nærhet til Sørli 

næringsområde ved å tilby 
boligtomter her 

- Mange parter må bli 
enige 

- VA begrensning i Gta 
- Uforutsigbarhet 

knyttet til fv 24  

- Stange kommune  
- Grunneiere 

Idrett, kultur og friluftsliv 
som godt tilbud til unge 
og eldre 

- Fortsatt frivillighet og 
dugnadsånd 

- Mye finnes allerede 

- Antall unger 
- Økonomi i idrettslaget 
- Manglende 

overføringer 

- Vallsets innbyggere 

Godt og trygt trafikkmiljø 
i Gata og Vallset, særlig 
viktig med gang- og 
sykkelsti mellom 
Ovabakka og Gata 
 

- Lettvint og tilgjengelig - Uavklart vegutbygging 
på fv 24 

- Kommunen må 
prioritere fv 24 og 
gang- sykkelveg 
overfor fylketAlle 

Boliger for pensjonister i 
Gata 

- Gatelys – Hanumsletta 
- Fengselsutbyggingen 

- Politisk vilje - Kommune 
- Grunneiere 

4 Satsing skole og 
barnehage 
 

- Må opprettholdes. Stadig 
tilflyt av barn på skolen. 
Forventer økning. Se på 
tomtealternativer. 
Attraktive tomter.  

- Kommuneøkonomi. 
Evig debatt om 
skolestruktur.  

- Godt vedlikeholdt 
skole var en 
forutsetning for at 

- Kommunal sak. 
Lokalsamfunnet kan 
bidra til å støtte opp 
om skolen. 
Folkeengasjement 



- Mange 3-4 åringer – vil 
være en økning på skolen. 
Mange vil bo landlig selv 
om en jobber i byer. 
Befolkningsvekst fører med 
seg en del utfordringer – 
skoler må utvides osv. Må 
være forberedt på dette. 

Vallset skole ble 
beholdt. Må ha midler 
for å sørge for 
standard på skolen. 
Lærersituasjonen må 
holdes stabil. 

har reddet skolen 
tidligere. 

Markedsføring 
 

- Noen må ha ansvaret for 
det. 
Kommunikasjonsavdelingen 
i kommunen – de bør 
markedsføre Vallset på 
kartet, også utenom 
Stange.  

- Knytte lag/organisasjoner 
mer sammen.  

- Yngre må være med.  
-  

- Høy 
gjennomsnittsalder i 
styre og verv. 
Vanskelig å få til en 
endring. * 

-  
- Kulturen i bygda er litt 

bakpå. 

- Dugnadsånd. 

Næringsutvikling/ 
tomteutvikling 
 

- Noen må ha ansvaret for 
det. 
Kommunikasjonsavdelingen 
i kommunen – de bør 
markedsføre Vallset på 
kartet, også utenom 
Stange.  

- Knytte lag/organisasjoner 
mer sammen.  

- Yngre må være med.  

- Høy 
gjennomsnittsalder i 
styre og verv. 
Vanskelig å få til en 
endring.  

 
- Kulturen i bygda er litt 

bakpå. 

- Dugnadsånd. 

Kultur 
 

- Trenger ildsjeler.  
- «det store røde huset» kan 

være en møteplass for ulike 
grupper.  

- Høy 
gjennomsnittsalder i 
styre og stell. 

-  

- Dugnadsånd i 
kjempestor grad.  

- Økonomiske 
støtteordninger 



- Folk er travle.  
- Vanskelig å skaffe folk 

til dugnad. De samme 
som alltid stiller opp.  

- Mange som ikke deltar 
på noe som helst.  

-  
- Ingen kontinuitet i det 

som skjer.  
-  
- Lite tilførsel i korps og 

lignende.  
-  
- Digitalisering – mye 

kommer til å dø ut.  
-  
-  

Flere unge og 
barnefamilier 
 

- Skole 
- Barnehage 
- Kultur  
- Idrett  
- Utvikling av 

festplassområdet – en plan 
som allerede er i gang – for 
å tilrettelegge for hele 
bygda. Gamle festplassen 
skal brukes som 
aktivitetspark. 

- Arbeidsplasser.  
- Dårlige tomter 
 

- Næringsvirksomhet 

5 Utbygging og flere 
boliger der folk vil bo 
 
 
 

- Arealer finnes  
- Administrasjonen og 

politikere må ut på befaring 
- Flere arealer å bygge på  

 

- FNs bærekraftsmål 
pga. avstand til 
nærservice? 

- Vann- og kloakk? 

- Stange kommune 
- Private utbyggere 
- Privat 

grunneierinitiativ 



 - Flere arealer for spredt 
bolig i LNF langs 
eksisterende infrastruktur 

- Økonomi/ 
investeringsmidler  

- Bratt terreng 
Kultur, idrett og teater, 
sang musikk  
 

- Store   

Nærhet skole og 
barnehage 

- Tilflytning - befolkningsnedgang - Markedsføring av 
attraktive tomter 

Utvikle vegnettet mhp 
trafikksikkerhet (gang- 
og sykkelveg) 
 

- Gang- og sykkelveg mellom 
Filsetvegen og Starhellinga 

- Prioritering i Fylket / 
økonomi 

- Kroner og øre 
- For lite kollektivtilbud 

- Kommunen kan 
prioritere dette inn 
til handlingsprogram 
for fylkesveger 

- Som resultat av flere 
innbyggere, rute om 
Romedal 

Møteplass/ 
samlingsplass utover 
idrett (for eksempel 
Kafe) 
 
 
 

- Tilgjengelige 
næringsarealer i Gata 

- Bibliotek i sentrum med 
kafe? 

- Kafe på Bo- og 
servicesenteret 

- fraflytting - Kommunen kan 
bidra med 
markedsføring, 
Næringssjefen kan 
bistå med salg/ 
markedsføring 

 


