
 
 
 
 
 
 
 
Medvirkning vedrørende oppgradering av lekeparken i Ringebu  
 
Oversikt over innkomne innspill per juni 2022 
 
Åpent møte 16. juni 2022, Innovasjonssenteret 
Kommunen skal oppgradere lekeparken i Ringebu og bygge ny lekeplass på regulert areal i Nesseskogen 
park på Fåvang. I tillegg skal det bygges en liten aktivitetspark for ungdom og større barn ved 
ungdomshuset.  
 
Kommunen informerte om fremdrift (mål om bygging vår 2023) og budsjett (5 MNOK er satt av til 
lekeplass i Vålebru og på Fåvang). Annekset og garasjen skal rives og arealet skal innlemmes i 
lekeparken.   
 
Prosjektets hovedmål:  

• At lekeparken skal fungerer som en attraktiv møteplass for små og store innbyggere.  
• En lekepark som bidrar med stoppeffekt for folk på gjennomreise.  
• Et anlegg som bidrar til forskjønning av sentrum.   

 
Føringer for utformingen:  

• Robust utforming som bygger opp under natur- og kulturlandskapskvalitetene i 
Gudbrandsdalen.  

• Materialbruk som speiler naturgrunnlag, lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner.  
• Kunne driftes innenfor et marginalt driftsbudsjett.  

 
Innspill:  

• Ønske om utforming a la Nordre park på Lillehammer. Vågå har også fått en veldig fin lekepark. 
Den nye Mjøsparken i Brumunddal har også mange fine elementer. Det samme har den nye 
lekeparken på Hunderfossen.  
  

• Vannelementer er populært. Kostnadsdrivende med fontener og lignende, men elementer som 
samler regnvann kan også være stas for de minste.  

 
• Primært ønske om plasstøpt fallunderlag. Bark og sand er «sølsamt» og krever mer av drift og 

vedlikehold. Plasstøpt er mer kostbart å etablere.  
 

• Tilrettelegge for noe større aldersspenn enn i dagens lekepark.  
 

• Sitteplasser for de voksne.  
 

• Trær gir skygge.  
 

• Beholde eksisterende trær + tilføre nye. Furu, bjørk og syrin har tradisjonelt vært mye brukt i 
Ringebu.  

 
• Erfarer fra Nordre park at ungene setter pris på blomster og andre vekster i parken.  

 
• Ønsker bedre inngjerding enn i dag. Gjerde rundt hele og høyere gjerde.  



 
• Lekeapparater som gjør at man kommer opp i høyden. Klatrelek.  

 
• Mikrobiblioteket – skal det være med videre? Problemer med hærværk. Kan det gå an å få til en 

løsning der man bruker bibliotekkortet for å komme inn? Litt eksluderende for tilreisende, men 
kan gjøre drift enklere og bidra til at hærverk unngås.   

 
• Kunne det være en idé å flytte drageskulpturen til lekeparken fra der den nå er plassert på 

østsiden av Våla? Denne plasseringen var hele tiden tenkt som midlertidig. Skulpturen vil være et 
blikkfang og den skal fungere som et klatreelement. Må høre med kunstneren og eventuelt 
etablere et samarbeid mellom kunstner og landskapsarkitekt om plassering. Kaupangerparken 
var vurdert, men forkastet på grunn av visuell konflikt med paviljongen. Dragen er et element 
som vil kreve en del plass rundt seg. Vil den se bra ut bak et stakittgjerde?  
 

• Budsjettet strekker ikke langt. Kan det være en mulighet å samarbeide med markedsforeningen 
om finansiering? Ville kunne gi høyere kvalitet og mer innhold.   
 

• Riving av byggene vil ta en stor del og budsjettet og vil forutsette egne bevilgninger.  
 

• Sjekke ut mulighet for å søke midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen eller lignende.  
 

• Sklie bør være et element i parken, men den som er blir veldig varm på varme sommerdager.  
 

• Vil det være aktuelt med noe gjenbruk av de lekeapparatene som er der? Det tas en utsjekk på 
dette. Forutsetter sannsynligvis en del opprusting slik at man må vurdere kost/nytte, men bør 
absolutt vurderes med tanke på bærekraft.  
 

• Særlig under arrangementer er det mye trafikk mellom Kaupangerparken og Lekeparken. Mange 
kjører altfor fort i Ole Steigs gate. Burde se på mulighet for oppramping eller annen fartsdeming 
i Ole Steigs gate for å signalisere til bilførere at det er mye gangtrafikk i området.  
 

Innspill fra Facebook til annonsering av åpent møte 3. juni 2022 
• Det var jammen bra! En liten anbefaling, ha gjerde rundt hele lekeplassen om det er mulighet for 

det. Det holder med en liten åpning der det er grind (Birgitte Kirkeeng)  
 

• Så bra! Skulle og hatt tennis/bowling. Aktiviteter for større? (Anny Langrusten Wålen) 
  

• Det blir bra. Håper det blir gjerde rundt hele (Camilla Jevnheim) 
 

• Viktig at ungene får uttalt seg som er brukergruppa. Oppfordrer alle til å møte (Pernille Kalseth) 
 
Innspill fra Facebook til annonsering av åpent møte 16. juni 2022 
 

• Forslag: Panoptikon-layout, hvor du har fulll oversikt fra midten med benker under tak der. 
Ammehjørne i en krok med lav hekk, tak og gjennomsiktig vindskjerm. Litt høyere gjerde. 
Klatrestativ, dumphuske, ulike husker, tunneler og minibarn-ballbinge. Hadde vært supernice 
med miniamfi til forestilling nå og da. Da kunne foreldre møtes og barna oppleve fine stunder 
sammen. Ønsker overhode ikke mikroplastmatte/dekke. Topp med gult, varmt og lave lys rundt 
til vinterstid og tidlige morgener. (Kine Ariela Egseth) 

 



• Kan ikke være med på møtet, men mener det er på sin plass med oppgradering av dagens 
lekeplass. Skuffelsen var stor og besøket veldig kort, sist vi var innom der. (Siv Anita Skar)   

 
Medvirkningsportal for Vålebru inn i framtida (grunnlag for ny sentrumplan)  
Høringsperiode desember – januar 2020 
Ett av flere spørsmål i medvirkningsportalen var: Har du innspill til opprusting av lekeparken?  
 
Svarene vi fikk:  

• Trær, spisbare vekster (med info) lekefontene, klatrestativ, gode sitteplasser for voksne  
(Kvinne 35, Fåvang) 

 
• En lekepark som leder gjennomkjørende turister/småbarnsfamilier til å legge matpausen sin til 

Ringebu. Knytt en større lekepark sammen med et matutsalg og en el-ladestasjon  
(Mann 32, Ringebu)  
 

• Mer klatrelek (Kvinne 54, Blaker)  
 

• Lekeapparater må oppgraderes til dagens muligheter. Det er mange som bruker lekeparken og 
det er en flott møteplass for barn og foreldre, samt en fin aktivitet/stoppeplass for besøkende og 
forbreisende  
(Kvinne 58, Ringebu)  
 

• Dette er et populært og fint område av landsbyen i dag! Har ingen innspill utover at det sikkert 
har skjedd en del på "lekeapparat"-fronten siden parken ble anlagt, så her er det kanskje en 
fordel å oppdatere seg litt, involvere noen foreldre/barn i prosessen, og oppgradere noen 
apparater?  
(Kvinne 32, Ringebu)  
 

• Lekeparken er blitt så mye brukt at den er blitt veldig slitt - her bør det kjøpes inn nytt utstyr. Det 
har også skjedd mye på området utstyr som plassen ville hatt godt av. Den er i bruk hver dag på 
sommer og både av innbyggere og besøkende.  
(Kvinne 54) 
 

• Lekeplass er ikke bare gøy for de minste, men et viktig møtested for både barn og voksne. Når E6 
blir lagt utenfor sentrum, vil en attraktiv lekeplass i sentrum være med på å tiltrekke 
gjennomreisende og det vil bli et fast stoppested for mange på turer opp og ned 
Gudbrandsdalen. Dette vil gi ringvirkninger for hele Vålebru. Innbyggerne selv vil få et naturlig 
sted å møtes og bli kjent. I opprustning av lekeplassen bør fokuset være på sikkerhet, brukernes 
behov, universell utforming og bærekraftige løsninger mhp. klima og vedlikehold. Lekeplassen 
bør inneholde varierte og spennende lekeapparater, men også gode sitteplasser for hele 
familien. En lekeplass bør ikke bli en salderingspost i tettstedsutviklingen og man må tørre å 
tenke litt utradisjonelt, ikke bare bygge noen husker og en sandkasse. F.eks. elementer med vann 
er alltid en hit hos barn, særlig på varme sommerdager. I Norge er det dessverre en tendens til at 
kommunale lekeplasser i stedet for opprustning blir fjernet, i stor grad på grunn av kostnader og 
sikkerhetskrav. La dette ikke bli tilfelle i Vålebru! Merverdien av en attraktiv lekeplass bør ikke 
undervurderes  
(Kvinne 40, Bærum) 
 

• Oppgradere lekeparken - der er apparatene utslitte og lite innbydende. Viktig med midler til å 
vedlikeholde det man setter opp. 
 



• Spiralgynger for 2-4 små barn. Ståkarusell for litt større barn, Pergola med tak over og bord med 
benker under taket, så man KAN sitte tørt og se på lek eller drive med håndarbeid, lesing, 
skriving eller et nistemåltid  
(Kvinne 71, Ringebu) 
 

• Arealet burde vært større - kanskje en kan ta av parkeringsarealene ved Rådhuset? Dette bør 
være en iøynefallende lekeplass med flotte lekeapparater, men den bør være grønn for å henge 
litt sammen med Kaupangerparken. Ikke gummidekke - bruk heller sand eller gras som 
fallunderlag. Lekeparken må være innrammet av trær og hekker som i dag for å være nettopp en 
lekepark 
(Kvinne 41, Ringebu)  
 

• Hva med å sette opp en Zipline? Legge enda mer tilrette for de yngste bare her, sandkasser osv. 
(Mann 41, Toten)  
 

• Høyere gjerder, flere sitteplasser for voksne, flere ski/akebakker, zipline  
(Kvinne 41, Sør-Fron)  
 

• Nei, jeg har ikke noe forhold til denne, men ser at det er en møteplass for barn og 
småbarnsforeldre. Kanskje en opprusting av lekeapparater samt litt sitteplasser?  
(Mann 57, Ski) 
 

• Modernisere lekeapparater.  
 

• Burde gjerdes helt inn med porter. Skaper mer trygghet for foreldre. Burde ikke være tillatt for 
hunder. Mer tilrettelagt for barn 1-2 år, kanskje en eget område med myke madrasser i plast på 
bakken og vegger(sommertid) 
(Kvinne 37, Ringebu)  
 

• Flere lekeapparater (Mann 36, Nordre Follo)  
 

• Flere robuste lekeapparater, benker til foreldre, redehusker, sandkasse med ny sand, vannspeil, 
skulpturer som tåler litt.  
(Mann 36, Oslo)  
 

 
 

 


