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

• Hva kan utvikling være i Åsbygda? 
• Hva slags muligheter finnes i Åsbygda? 
• Hva er begrensningene for å få det til? 

Resultatene fra gruppene vises i tabellen under. 

 

Gruppe 5 prioriterte temaer  
 

Hva kan utvikling være i Åsbygda 
utover (bolig) vekst? 

Hva slags muligheter finnes 
i Åsbygda? 

Hva er begrensingene for å 
få det til? 

1 - Utvikling:  
- Forutsigbare 

rammer. Legge 
skoledebatten død. 

- Øke variasjon i 
boligtilbud. 

- Styrke 
oppvekstsenteret 
Skole/bhg 

- Styrke samarbeid 
mellom kommune 
og lokalsamfunn 

- Flere unge 
- Verdier: 
- Inkluderende 

samfunn, 
dugnadsånd, 
samhold, samlet 
sentrum. En viktig 

- Etablere ulike roller i 
samfunnet – eks. 
arrangere 
innflytterfest/velkomstfest 
en gang i året, Idrettslaget 
arrangerer dugnadsfest. 
 

- - Behov for 
kollektiv for eldre 
for å hjelpe 
hverandre – vil 
også avlaste 
kommunen. Egen 
leilighet, men med 
felles arealer/rom.  

- Åsbygda kino? 
- Engasjere enda 

bredere – 
engasjementet til å 
bidra i samfunnet 
er lavere enn før 
(etter korona). 

- Flotte natur og 
idrettsområder.  

 

- Begrensningene er 
mye av usikkerheten 
i bygda. 

- Tidligere var det 
flere aktiviteter i 
området som skapte 
et bedre samhold. 

- Vanskelig å bli 
inkludert i 
samfunnet hvis en 
ikke har barn på 
skole eller 
barnehage.  

- Ofte negativt ladet 
omtale om bygdene– 
nedleggelse etc. 



del av 
helhetstilbudet i 
Stange kommune. 

2 - Sikre gode 
grunnleggende 
tilbud (som feks 
infrastruktur, bhg 
og skole). Nr 1  

- Natur og 
fritidstilbud. Nr 4  

- Dugnadsånd og 
samhold. Nr 5  

- Boligutvikling 
(ungdom). Nr 3  

- Rolleavklaring for 
Åsbygda. Nr 2 

 - Nok av plass 
- Mulighet for 

rimelige boliger 
- Natur/friluftsliv 
- Drivkraft og 

ildsjeler 
 

- Økonomi 
- Om det er ledige 

tomter så må det 
synliggjøres 

- Umøtte 
forventninger til 
kommunens rolle for 
Åsbygda 

3 - Boligbygging og 
utbygd vann, avløp 
og sikker skoleveg, 
også med 
alternative 
boformer som 
Korslund 

- Framsnakke, 
positiv omtale, 
synliggjøre Åsbygda 
med de kvalitetene 
som finnes her 

- Markedsføre 
Åsbygda som 
bosted ifb med nye 
næringssatsninger 
som Sørli 

 - 25 dekar 
næringtomt, 
småindustri, verne 
bedrift, 
nisjevirksomheter. 
Må synliggjøres.  

- Utvikle folkets hus 
ute og inne, alle lag 
og foreninger er 
eier, må samkjøre 
bedre  

- Parken ved folkets 
hus med  

- dansepaviljong. 
Ungdomsklubb, 
begrensningen er 
at alle må jobbe for 

- Trussel om 
nedlegging er 
begrensende 

- Begrensning er også 
penger! 



flerbruksterminal 
og Hegvin, samt 
fengsel på Ilseng 

- Skole og 
barnehage, butikk 
må bestå, 
sammenheng med 
idrettslag og andre 
aktiviter 

- Slippe stadige 
kamper om skole 
og barnehage noe 
som skaper stor 
usikkerhet 

 

å redde skolen, og 
andre 
dugnadsbaserte 
aktiviteter. 

- Taksteinsmuseum 
på den gamle 
fabrikken. 

- Videreutvikle det 
som finnes her! 

4 - Gang- og sykkelveg 
mellom Åsvang og 
Åsbygda, samtidig 
utbygging av vann- 
og kloakk fra 
Filsetvegen 

- God markedsføring 
av byggeklare 
tomter  

- Opprettholde 
skole/ Barnehage 
og SFO 

- Ulike boliger for 
godt voksne og alle 
behov (bolig for 
alle / boligmiks/ 
livsløpsstandard) 

 - Skape et tilbud 
innen helse og 
velvære, øke 
service- tilbudet 

- Flere kortreiste 
tilbud 

- Gang- og sykkelveg  
Åsbygda- Åsvang, 
bygg ut 
Flågåsveberget så 
raskt som mulig 

- Ungdomsklubb, 
kan frivilligheten 
drifte/ delta? 
Eldre?  

- Mer aktivitet på 
tvers av 
aldersgrupper 

- Penger/ midler/ 
prioriteringer 

- For utrygg fremtid 
for skole/ bhg 

- Dagens skolegrenser 
(Flågåsveberget 
grenser til Romedal 
krets?) 

-  



- Alle må framsnakke 
bygda  

 

- Drift av 
ungdomsklubb 

- Snekring 
- Gapahuk 
- Andre sosiale 

aktiviteter 
- Datakurs de unge 

lærer de eldre 
 

5 - Skole og barnehage 
- Butikk 
- Trygghet 
- Boligbygging 
- Gang- og sykkelveg 

 

- Næringseiendommer med 
kort veg til riksvegen 

- Fiberutbygging til alle 
- Utvikle kollektivtilbudet 
- Utbygging av aldershjem / 

bo- og servicesenter 
-  

 

-  - En oppfatninng av at 
det er langt til 
Åsbygda 

-  

 


