
 
 
 
 
 
 
 
Medvirkning vedrørende ny lekepark i Nesseskogen park på Fåvang 
 
Oversikt over innkomne innspill per juni 2022 
 
Åpent møte 22. juni 2022, Tromsvang 
Hensikten med møtet er å presentere premissene som er lagt for prosjektene og få innspill til 
utformingen.  
 
Innspill kan også deles med kommunen på e-post:  
post@ringebu.kommune.no innen 1. august.  
 
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).  
 
Bygging av ny lekeplass i Nesseskogen er en del av et større plangrep for Fåvang sentrum der 
reguleringsplan for Fåvang fra 2015 tilrettelegger for bygging av boliger der eksisterende lekepark ligger. 
I følge planbeskrivelsen oppleves eksisterende lekepark som noe gjemt. Ny lekepark skal bygges på 
regulert areal i Nessekogen.  
 
Satsing på lekearealer er en satsing på møtesteder og derigjennom fysisk og psykisk folkehelse og et 
godt lokalmiljø.  
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Prosjektets hovedmål:  
• At lekeparken skal fungere 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:   

• 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.  
• I utgangspunktet tenkt naturmaterialer som vurderes å være i tråd med stedsidenteten i 

Nesseskogen park og på Fåvang. 
 

• I utgangspunktet tenkt naturmaterialer som vurderes å være i tråd med stedsidenteten i 
Nesseskogen park og på Fåvang. 
 

    
Inspirasjonsbilde fra Stranparken i Brumunddal 

• Planlegges adkomst via gangveg til offentlige toaletter (sti forlenges), ny sti opp fra amfiet og 
adkomst fra Parkvegen.  
 

Innspill:  
• Mye bruk av den eksisterende lekeplassen. En viktig møteplass på Fåvang. Bredt aldersspenn 

som bruker lekeplassen. Også ungdom som henger der.  
  

• Veldig positivt at det kommer en ny lekepark. Har vært snakket om det lenge, og det er mange 
som gleder seg til det.  

 
• God og trygg plassering i et hjørne av parken. Få mer innhold i Nesseskogen.  

 
• Kan det brukes areal utenfor formålsgrensen? Sitteplasser og treplantninger og andre 

parkelementer kan plasseres utenfor firkanten. Målet er en lekeplass som går «sømløst» inn i 
parken. Skal ikke være noe skarpt skille mellom lekeplass og park.  



 
• Ønske fra nabo på motsatt side av Parkvegen å få tilbake noe av vegetasjonen som ble fjernet i 

forbindelse med byggingen av reservervannverket. 
 

• Vegetasjon bidrar med vindskjerming, romdannende, gir skygge. Få tilbake stedsidentiteten som 
NesseSKOGEN.  
 

• Etablering av forbindelse fra parken/lekeplassen til turvegnett og regulert gangsti mot elva. 
Trengs en generell oppgradering av turvegnettet rundt i Fåvang sentrum. Dette må gjøres i et 
eget prosjekt.  
 

• Lite trafikk i Parkvegen i dag. Planer om nytt boligprosjekt vest for parken, men dette bør få 
adkomst fra Tromsavegen.  

 
• Fallunderlag: Bark og sand kan være «sølsamt» og krever mer av drift og vedlikehold. Plasstøpt 

er mer kostbart å etablere. Blir et kostnadsspørsmål og en prioritering.  
 

• Relativt stram budsjettramme. Vet ikke kostnadene før grunnlaget har vært ute på anbud.  
 

• Kan hende det er aktuelt for næringslivet å være med å sponse. Synd at næringsforeningen ikke 
er tilstede på møtet. Det samme var tilfelle i Ringebu.  
 

• Ordfører tar initiativ til et møte med næringsforeningene for å se på hvordan de kan bidra.  
 

• For å få tilreisende til å oppdage og bruke lekeplassen kan det være et tiltak å plassere 
stolpejaktstolpe i parken når den er ferdig.  
 

 
 

 


