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Number: 26
BOSTED: Ringebu
ALDER: 48
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560657, 6822315)
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet ennparkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Ja.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Nok slik det er.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
2,5-3 etg
Hvor i Vålebru trives du aller best?
gågata og park-områdene
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Tunnel, med innslag så nærme sentrum som mulig. Da får de kjørende meget kort vei inn til sentrum. Tviler
sterkt på at folk kjører av et avansert kryss i Åmillom for å kjøre en ganske lang strekning inn til sentrum. De
stopper maks her for å fylle drivstoff/lade i tilknytning til krysset. Kryssing av jernbanen vi også gi et
formidabelt inngrep. Støy totalt sett blir ikke mindre av å legge E6 ut mot Lågen. Det vil bli meget hørbart i
bebyggelsen ovenfor sentrum.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Her bør nytt helsesenter ligge. Gjerne i samme stil som dagens innovasjonssenter. Her er det også regulert
til offentlig formål, og vil henge naturlig sammen med rådhuset, Kaupanger og biblioteket. Apoteket er også
rett i nærheten.

Number: 25
BOSTED: Fåvang
ALDER: 37
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Coordinate: (560726, 6822322)
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Sammenkobling med gangveier og turstinett, og flere trær! Trær er hyggelige elementer i parker, røttene
fungerer forebyggende mot flomskader, kronene demper kraftig vind, og trær er viktige for biologisk
mangfold. Elva er viktig som en sammenhengende grøntkorridor for dyre- og fugleliv gjennom sentrum, og
da er det viktig med vegetasjon rundt.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Ja, nok parkering! Men behov for elbil-ladere ved flere parkeringsplasser. Flere trær rundt
parkeringsplassene gjør dem litt hyggeligere, og demper preget av "bilørken".
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Ja, gjerne! Tomtegata og Hanstadgata mellom Jernbanegata og Ole Steigs burde være bilfri. Ønsker også
bedre tilrettelegging for syklister, sammenkopling mellom sentrum og de viktigste boligområdene, samt
nabostedene (Frya, Tjønnås, Vekkom, Fåvang, Skogen). Særlig viktig å ha med i planleggingen i forbindelse
med ny E6. Gamle E6 bør benyttes for å sikre effektiv og trygg sykkelvei mellom Fåvang, Vålebru og Frya. De
korte avstandene og nærmest ingen stigning mellom disse stedene gjør det veldig godt egnet for sykkel
som transport til arbeid, handel, aktiviteter mm - godt tiltak både for folkehelse og miljø!
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Egnet belysning, solide utemøbler, klatrevegg, sykkelparkering.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Trær, spisbare vekster (med info)lekefontene, klatrestativ, gode sitteplasser for voksne.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
For all del ikke flere butikkbygninger i én etasje! Det er svært dårlig utnytting av verdifullt areal. Det kan
gjerne være forretningslokaler, men da må det være krav om å bygge i minst to, gjerne tre etasjer, her tåles
litt høyde. Sunt for et slik område å ha mixed use - blanding av forretning, kontor og bolig. Bra
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Gamle banken/tidligere biblioteket (Ole Steigs gate 1)! En god representant for en arkitektonisk periode vi
ikke er så vant til å tenke på som verneverdig ennå. Gode kvaliteter i materialbruk og utførelse. Synlig
plassering i sentrum, potensiale for ulik bruk. En flott bygning!
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Det burde ikke være lov til å bygge bare én etasje! Arealene i dalbunnen og sentrum er verdifulle. Høyder
må vurderes utfra omkringliggende bebyggelse og hensyn til naboer, men når fire etasjer tillates på Fåvang,
burde det ikke være noe i veien for å også kunne gjøre dette enkelte steder i Vålebru. 2-4 etasjer, avhengig
av forholdene rundt.
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Kaupangerparken
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Mange steder! Heller mange parkeringer med færre stativer. Noe av gevinsten med å sykle er at du kan
sykle "til døra", viktig at det er lettvint å parkere på en trygg og ryddig måte.
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Alle litt større p-plasser.
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Indre/nordre (med tunneler), evt. baksida. Viktig med et alternativ som frigir vei til trygge
sykkelforbindelser mot både Frya og Fåvang. Lågentraseen har for store konsekvenser for vassdrag, dyrka
mark og biologisk mangfold.

Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Solceller på rådhuset! Viser at kommunen er med på å ta Vålebru inn i framtida, og sikrer billig og
bærekraftig strøm til rådhuset - signaleffekt og innsparing på sikt. Solkart.no viser at de sørvendte
takflatene på rådhuset er svært godt egnet.

Number: 24
BOSTED: Blaker
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Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Ja, bra for byliv og turister. Flere benker, grønt og fiskeplasd
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Ja det er nok parkering. Gaten foran Annies kunne vært mer tilrettelagt for folk og ikke bare biler
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Trafikken i sentrum er ikke plagsom men det kan være noe mindre parkering
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Hengesteder - sitteplasser. Danseplass- utescene
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Mer klatrelek
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Spiseplass/rasteplassbord og klatretårn. Kan tilrekke tilreisende og innbyggere
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
4 etasjer
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Gågata
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Mange steder
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Nært til E 6
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Inn i fjellet mot øst
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
unikt og må passe på. Ikke bygg høyt i Ringebu. Bygg heller ut ledige arealer/p-plasser
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Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
En lavterskel padlepark i våla. Elvekajak er gøy og utfordrende
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Legg til rette for aktiviteter som fordrer større barn til mer allsidig lek. Klatretårn/park etter modell fra
Lom. Gi ungdom flere alternativer til ball og skiidrett.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
En større lekepark etter modell fra norde-ål (lillehammer). Sammen med et spisested og el- ladestasjon, vil
det bli et naturlig stoppested uavhengi av hvor den nye E6 blir liggende.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Kaupanger er flott. Naturlig autoritært bygg som er diskré nok til å ikke dominere sentrum, men som også
inviterer til å samles
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Mener det ikke bør være noen høydebegrensing
Hvor i Vålebru trives du aller best?
I vålebru sine uteområder/parker
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ved en ny og større lekepark
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Langs Gudbrandsdalslågen med avkjørsel nord og sør for vålebru. Dette fordi en leder trafikkstøyen bort fra
sentrum, og ved å ha to av/påkjørselsramper vil gjøre det narurlig og enkelt å ta av til Vålebru for en pause.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
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Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Ja, Vaala elv gir sentrumsnær rekreasjons. Flott å trekke Vaala "inn" i landsbyomfådet.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Ved å legge til rette med en god mingleplass, et sted å møtes/sitte og bygge mindre nærmiljøanlegg som
trigger til uorganisert fysisk aktivitet.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor? Husene i Jernbanegata.
Eldre bebyggelse som gir et intimt og trivelig uttrykk.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
2,5 - 3. etg
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Gågata i Jernbangata
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Jernbanestasjon, Kaupanger, Gågata, Coop mega
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Kaupanger parkeringsplass, Coop mega
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Ytre trase med innkjøring til sentrum. Indre trase med tunell vil antakelig resultere i at bilistene er inne i
tunellen før de rekker å tenke på at de bør kjøre av E6 for en stopp
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Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
JA! Det trenger vi! :) Til tross for at elva er en så sentral del av Landsbyen Ringebu, er det pr dags dato ingen
mulighet for å "plaske beina i vannet" i sentrum! Det hadde vært fint med et innbydende grøntområde ved
elva, med plass til å ta med teppe og ha picnic / sole seg, og grille om sommeren, og samtidig ta en dukkert
- eller i det minste komme ned til vannkanten. Beliggenheten må være slik at man enkelt kan stikke innom
butikken for å kjøpe mat/drikke på veien/like i nærheten. Samtidig ikke "ligge på utstilling" fra veien, det
må lages en oase som føles "skjermet", på en måte, men samtidig lett tilgjengelig. Selvsagt sitteplasser,
som gjerne er utformet på en kul måte. Kan man tenke at området blir en "instagram-spot" (estetisk fint og
innbydende), med et spesielt ariktektonisk/landskapsmessig element?
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Jeg synes det er modent for å vurdere å utvide de bilfrie områdene, siden dette har vært en nøkkelfaktor i å
skape Landsbyen Ringebu til det den er i dag. Konkret ser jeg for meg at man kunne gjort om (hele eller
deler av) veien fra Rob Optikk og fram til og med HEV. Da slipper man å "kutte" gågata i to med trafikkgjennomkjøring, og man utvider "torg- følelsen". Spesielt fint på sommerstid med uteservering ved Annis
der man slipper å ha bilene "oppå seg". Her er det jo mange P-plasser, og jeg har desverre ingen fasit på
hvor disse bør ligge ellers...
Men jeg tror at jo større attraktivitet og "liv" i sentrum, jo lengre er folk villige til å gå for å oppleve det.
Viktig: De parkeringsplassene som finnes i sentrum, bør være for ALLE landsbybesøkende, slik at man kan
parkere, og GÅ mellom butikkene VS parkere på en plass reservert for ÈN butikk, KJØRE til neste butikk osv.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de
være?
Se forrige svar :)
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Se området i sammenheng med nabotomta, der LandsbyBoden ligger: https://ringebu.com/no/hvamest aktuelt for større ungdom, men viktig at de tidlig blir involvert og "oppdratt" i tanken om at "det blir
hva vi gjør det til sjøl" - det er både mulig og spennende å lage sine egne arrangement/aktiviteter i
sentrum - og ustyret finner de i LandsbyBoden :)
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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?
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Her er det plass til leilighetsbygging - flere må bo i/ved sentrum! God utnyttingsgrad og takhøyden kan
gjerne være høyere her enn i sentrumskjernen - 4 etasjer?
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Kaupanger, blomsterbutikk-bygget, HEV
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
2,5 etasjer i sentrum, høyere ut i kantene/periferien
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Gågata og parken
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
I nærheten av de som jobber med sykkel - Sport 1
ogVærfast

Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
I stasjonsområdet + ved Kapuanger
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen avsentrum, og hvorfor?
Dette er vanskelig å si noe om. Det må iallefall være tydelig skilta og "fristende" og estetisk avkjøring som
gir et hint om hva besøkende har i vente!
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annetdu
syns at det er viktig å bevare?
Den store, hvite veggen mellom innovasjonssenteret og nabohuset er ganske kjedelig- her er det
potensiale! Veggkunst? Klatrevegg? Plante klatreplanter så veggen blir grønn? Generelt: Det bør oppfordes
til/tilrettelegges for "aktive fasader" som henvender seg mot publikum på gateplan. Ellers #2: Kan det
tilrettelegges for utekinoanlegg i Kaupanger- parken? Er det noe sted det går an å ha skøyebane om
vinteren? Musikk, juletrelys, gløgg og skøyteis = en publikumsmagnet!! Når det gjelder næring i sentrum så
bør det i størst mulig grad være publikumsrettede butikker som er ÅPNE gjennom uka og på lørdager i
sentrum, for å skape liv. Tjenester der man stort sett booker timer i forkant, er man kan regulere dette,
men man kan iallefall ha en bevissthet rundt det)
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Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
En elevepark vil være med å øke bruken av elva, folk må ha noe å gå til. Vi trenger absolutt flere typer
rekreasjonsområder for å treffe flere type mennesker. Her må det være noe å sitte på, noe "pent" å se på,
og kanskje noe som kan aktivisere/treningsutstyr.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Jeg ønsker at de som kommer til Landsbyen Ringebu(dette er en vedtatt og innarbeidet tittel - dessuten
politisk initiert at sentrum skulle bli landsby og at den skullle hete "Landsbyen Ringebu". ) skal få en
opplevelse av sentrum når det gjelder hus, gågate, andre rafikkfrie områder, osv. Vi har nok parkering og
det som evt. skal komme i tilegg bør ligge eks. Vålejordet eller jordet sør for Europris. Parkeringsplasser
burde ikke vært anledning til å merke med butikkens navn men heller eks. "Parkering for
landsbybesøkende" slik at folk parkerer et sted og går til de andre butikkene. Ellers får vi ingen
landsbyeffekt (rusle rundt). Trafikken kunne vært stengt for gjennomkjøring av gågata.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Ja - eks . gata mellom Fru frøken og Annis.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Ungdom og større barn trenger en aktivitetssplass og den store plassen foran ungdomshuset kunne vært en
liten skateplass og noen installasjoner for aktivitet for ungdom og større barn.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Litt usikker på om dette bør bukes til dagparkering m/tømmeplass for bobiler eller om det er så
sentrumsnært at det bør være leiligheter her. Ved leilighetsbygging tåler området minst 4 etasjer.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Blomsterbutikk huset
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Kommer an på hvor du er i sentrum. 2,5 i sentrum og gradvis høyere utover mot "kantene" eks. 4 inn mot
skråningene.
Hvor i Vålebru trives du aller best?
I gågata - Hev, I parken på sommer,
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
I nærheten av Værfast/Sport !
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Stasjonsområdet og Kaupangerplassen
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Trase ut mot Laugen - ellers blir sentrum usynlig for forbipasserende.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Jeg mener at alle hus som er bygd i en Sveitser eller Jugendstil er viktig å bevare - Det er husene som blir
fasaden mot gata og utgjør "Rommet mellom husene" . Da er det viktig at fasadene er pene og i seg selv og
er noe å se på. Kommunen må sette krav til arkitektur på nye bygg i sentrum. Alle 1.egt i sentrumskjerne

må ha næring i 1.etg. som er kunderettet med folk som kommer innom spontant og ikke frisør, hudpleier,
fotpleier eller andre tjenester som kan ligge hvor som helst. Krav om detaljvarehandel i sentrumskjerna ikke
næring innen de sjangerne nevnt ovenfor.
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Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Kaupanger fordi det setter en standard for annen bebyggelse
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Kommer an på hvor det skal bygges
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Gågata - gata forbi Annis og Værfast samt gata ved Ohlalla
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Øvre del av Kaupanger parkeringen
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
der vi har parkering i dag eks. Kaupanger
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Langs Lågen fordi en unngår bråket ved inn og utgangen av tunellen, folk ser sentrum i stedet for å suse
inn i en tunell og ikke opplever Gudbrandsdalen. Tuneller stenges ofte pga driftsvedlikehold og dermed må
lokalveg likevel benyttes
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Her bør landsbyens badeplass komme. Til nytte både for innbyggere, skole, besøkende og våre
hytteinnbyggere. Vi trenger virkelig en badeplass her i nordre del av Ringebu. En plassering her vil gjøre
området med badeplass, fotballbaner, frisbeegolfbane og uteteningsområde ved skolen til et allsidig
aktivitetsområde.
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Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Det bør ikke bygges noe særlig høyere enn det er i dag; da vil Vålebru miste sitt særpreg og sin identitet.
Høyere hus må i så fall bygges kun i randsonen, altså utenfor selve sentrum.

Number: 17
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Agrees: 1
Popularity: 4
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Ja, en tursti langs Våla med hvilebenker hadde vært fint
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
I hverdagen er det mer enn nok parkering. Ved høytider og arrangementer blir det for litt lite. Parkering i
utkanten med kort vei til sentrum til fots i området Karlstad-bygget - Rema
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Sentrumsgatene er gjennomtenkt og godt planlagt i utgangspunktet, så en stenging av flere gater vil gjøre
at det framstår lite framkommelig. Beholde gågata, og stenge av ved arrangementer som før.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Oppgradere lekeparken - der er apparatene utslitte og lite innbydende. Viktig med midler til å vedlikeholde
det man setter opp.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Ninas blomster. Flott inngangsparti og
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Beholde dagens makshøyde. Må for all del ikke begynne å bygge høyere bygg - da mister vi særpreget. Vil vi
være landsby på vi dyrke landsbypreget
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Gågata og parken
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ved butikkene Europris, Rema, Kiwi og Bunnpris
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
I tunell med innbydende avkjøringer. Bevare jordbruksareal da det ikke er erstatningsareal å få tilbake. Da
får man også mer sentrumsnære avkjøringer som gjør det "raskere" å ta en stopp.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
I utkjøringa på e6 ved Circle K er det mange som legger seg feil og skaper kø (legger seg til høyre når
da utkjøringa er bred nok til tre felt - inn fra e6, ut til høyre og ut til venstre. I sommertrafikken er det ofte
håpløst å komme se ut på e6. Det burde vært en undergang under e6 slik at beboere i Tollmoen og Åmillom
tryggere kan både kjøre, gå og sykle til sentrum. En undergang mellom Åmillom og Laugvn det samme, samt
tryggere skolevei for både barne- og uskole elever.

Number: 16
BOSTED: Ringebu
ALDER: 36
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560614, 6822385)
Agrees: 3
Popularity: 3
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vioffentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Ruslesti med god belysning, kunst, gode sitteplasser. Gjøre det til et attraktivt sted både for Ringebuinger
og gjennomreisende. Instavennlige stoppesteder. Offentlig badstue med tilhørende badeplass - som også
skal kunne brukes på vinteren
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Synes parkeringen langs Hanstadgata (fra Zorbi til hjørnet på banken) burde fjernes. Det blir ofte trangt i
gata her og det er ikke så mange biler det er plass til uansett. Området Rema1000 og Europris har kanskje
muligheter til flere parkeringsplasser. Nære nok til sentrum for å kunne gå.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Hanstadgata fra krysset i gågata til hjørnet på banken/våla bygget kan gjerne være bilfritt, da kobles
Kaupanger parken bedre sammen med sentrum og blir mulig å bruke enda mer til aktiviteter i forbindelse
med små og store arrangementer i sentrum.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Hyggelige og litt mer ungdomlige sitteplasser med godt lys, gode dofasiliteter, Bålpanne, låneordning av
utstyr som sykler, skateboard, volleyball mm
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Lage bro over fra Kaupanger parken. Hvis det blir bilfritt i Hanstadgata kan myke fotgjengere bevege seg
sikkert fra sentrumskjernen og over til lekeplassen og kanskje kan Kaupanger parken få noen leke
elementer også.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Ikke høyere enn Innovasjonssenteret
Hvor i Vålebru trives du aller best?
På en uteservering i solen
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering? Kaupangerparken, Innovasjonssenteret, togstasjon,
matbutikkene, sportsbutikkene, noen ved hvert istedenfor bil
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Matbutikkene og på de mindre sentrale parkeringsplassene for å styre trafikken slik at føreren av elbilen
«tvinges» til å oppdage mer av Ringebu
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Trafikkfri sone i Hanstadgata fra hjørnet av Banken/våla til krysset gågata. For å utvide sentrum og koble
det mer sammen med Kaupanger parken.

Number: 15
BOSTED: Kjønås, RIngebu
ALDER: 71
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560449, 6822408)
Agrees: 3
Popularity: 3
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet ennparkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Ja, er nok. Parkeringen utenfor hostel 13 var tidligere et godt tillegsareal. Det er nå avstengt for andre enn
hostellets gjester.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de
være?
Vanskelig
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
En form for naturlig sti med fuglekasser i trærne, lave balanseplanker, fast dekke for rullestol, rullator,
barnevogn, trehjulssykkel. Fortrinnsvis en sti med universell utforming, gjerne med lydkulisser ala krukkene
til eimund Sand i Roseslottet.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Her ligger Hanstadhuset og Hanstadparken som tilhører Lionsclub Ringebu-Fåvang. I parken en overbygd
pergola/ langbord med tak over. Apparat som kan appellere til aktivitet for store barn/ ungdom og eldre ala
Tuftepark. Det bør være tilgang til vann ved en utekran ved et eller begge av uthusene , evt. kunne det
være et utekjøkken med stålbenk, vaskekum og utslagsvask. Det måtte også være lukkede avfallsbeholdere.
Noen høye bord til bare å stå og henge ved og eller et par mindre runde bord med flyttbare gode armstoler
som er gode å sitte i for eldre eller funksjonssvake. . Her må kommunen samarbeide med Lions ut fra deres
ønske om å skape et godt lokasamfunn for alle. Lions har allerede bevilget penger til forskjønnelse av
uteområdet til Ungdomsshuset. De har eiendom grensende inntil. Det er viktig å holde Hanstadhusene ved
like. Det er kulturminner i sentrum.

Number: 14
BOSTED: Ringebu
ALDER: 41
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560702, 6822445)
Agrees: 1
Popularity: 1
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Aktivisering av arealene langs Våla ville være et verdifullt tilskudd til sentrum. Folk tiltrekkes av vann! Gode
uteoppholdsarealer ved elva vil kunne etableres med enkel opparbeidelse eller mer som gjennomplanlagt
og spektakulær park som kan bidra til å sette Vålebru på kartet. Tettstedet mangler oppholdsarealer og
aktivitetsområder for større barn.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Det er mer enn nok parkering i Vålebru. Noe av attraktiviteten i stedet ligger i at det er naturlig å sette fra
seg bilen og bevege seg rundt til fots. I sentrumskjernen kunne for eksempel parkeringsarealene foran
Annis og Rob optikk gjøres om til et bilfritt byrom/gågate. Parkeringsplassen nord for bygget med apoteket
kunne vært bebygd.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Det burde vært gangstrøk i gaten forbi Fru Frøken og Annis og mellom Værfast og Kaupangerparken. Slik
det jo er når det avholdes arrangementer.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Her er det mange muligheter! Byggene danner et definert uterom. Det bør tilrettelegges for aktivitet i form
av ballspill og sykkel og skateelementer. For å unngå at arealet blir ødslig må det tilføres vegetasjon i ulike
sjikt - trær, busker, stauder og gressflater. Det ville være fint å få til en sammenheng med parken som ligger
øst for ungdomshusetHar du innspill til opprusting av lekeparken?
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.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
tillater landskapet at det bygges høyere - gjerne fire etasjer. Det som er sentrum i dag bør være lavt for å
ivareta det fine preget som er der i dag. REMA 1000 og Europris henger dårlig sammen med det flotte
sentrumet på vestsiden av Våla. Parkeringsplassene er utflytende og byggenes plassering og dimensjoner
henger dårlig sammen med omgivelsene.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Kaupanger er utrolig flott!
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Innenfor sentrumskjernen ikke høyere enn to og en halv etasje. I randsonene kan det kanskje bygges
høyere - opp mot fire etasjer.
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Jernbanegata og Kaupangerparken
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Det trengs overalt - særlig i tilknytning til Jernbanegata
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
I nærheten av det gågata så de tar en handlerunde imens

Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Så flomsikkert så mulig uten at vegen må legges på en skjemmende fylling. Det vil si inntil dalsiden med
lokalveg som gir tilgang til jordbruksarealene og Lågen. Det betyr tunell bak Vålebru. Viktig at traséen og
avkjøringen til Vålebru legges slik at folk ser tettstedet og rekker å svinga av før tunnelen.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Dette området burde vært opparbeidet med en grønnstruktur. Bruprosjektet virker litt halvferdig når dette
området er så lite gjennomført.

Number: 13
BOSTED: Ringebu
ALDER: 43
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Agrees: 1
Popularity: 1
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Våla kan benyttes til et offentlig rekreasjonsområde, med eksempelvis tilbud om et mini Via Ferrata.
Området kan med fordel også utarbeides med muligheter for å kunne samles til en sosial setting. Sentrum
har gode tilbud til kjøp av kaffe og noe å bite i , derav oppleves ikke behovet for kiosk.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet ennparkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Det oppleves som et tilstrekkelig tilbud for parkeringsmuligheter i sentrum.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Bilfritt kan med fordel etableres i sommerhalvåret, slik at dette blir en forlengelse av gaten i sentrum som
allerede er bilfri.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Her tenkes det at kommunen med fortrinn, kan etablere boliger. En boligblokk som hjelper innbyggere til å
komme inn på boligmarkedet.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Jeg opplever Hev og Ninas blomster som de fineste byggene i Vålebru. Det er sammensatt av arkitekturen
av byggene, samt at området er godt ivaretatt av næringsdriverene.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
I utkanten kan det bygges blokk med inntil seks etasjer, i sentrum bør det ikke bygges noe.
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Jernbanegata
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Sykkelparkering i området ved parken ved Kapanger
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ladestasjon kan etableres ved Rema 1000

Number: 12
Published: true
Coordinate: (560659, 6822319)
Agrees: 3
Popularity: 3
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Eksisterende bygninger bør rives for å gjøre plass til nytt helsesenter plassert mellom lekeparken og E6.
Dette bør bygges over 2 etasjer og stå i stil med innovasjonssenteret på motsatt side av Kaupanger. Et
helsesenter bør ligge sentralt plassert i kommunesenteret, være lett tilgjengelig med kollektivtransport og
ligge i nærheten av apotek, ambulanse og drosje.

Number: 11
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Vi trenger vann og en bade-/soleplass i sentrum. Se bare hvor populær badeplassen på Fåvang er! Enten
her eller ved lekeplassen i sentrum

Number: 10
BOSTED: Toten
ALDER: 41
Kjønn: MANN
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Agrees: 1
Popularity: 1
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Våla er en viktig del av Ringebu sentrum sin identitet. Etter min mening har den fått for lite
synlighet/oppmerksomhet slik det er i dag. Det bør tilrettelegges for universelt utformede sted(er) langs
elva, der man f.eks kan fiske, spise matpakke o.l. Sikkert viktig å tenke sikkerhet mtp at elva tidvis er
flomstor og stri.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Det er kanskje behov for mer parkering. Spørsmålet er vel heller om det er ønskelig med mer bilisme i
sentrum. Kunne man sett på muligheten til å effektivisert og rasjonalisert dagens arealer på en mer
arealeffektiv måte. F.eks ved å bygge i høyden eller i bakken? Bør se på muligheten for å legge bedre
tilrette for myke trafikanter, dvs gående og syklende
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Det kan det helt klart etter min mening. F.eks gata forbi "Anni's"
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Er det stort nok til en sykkelpark "ala Kvam"? Eller hva med en klatrepark?
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Hva med å sette opp en Zipline? Legge enda mer tilrette for de yngste bare her, sandkasser osv.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Blir kanskje for mye "copy/past" fra Lom, men arealet er sikkert stort nok til en klatrepark. Eller hva med
bruke noe av arealet til "Farmers marked/ Rekoringen" Eller trenger Ringebu bedre offentlige tilbud?
Lege/tannlegesenter? Kunne det vært en mulighet å fått til et kultursenter, med Ringebu kirke,
bygdeborgen og andre severdigheter som Ringebu innehar som trekkplaster?

Number: 9
BOSTED: Ringebu
ALDER: 20
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Agrees: 1
Popularity: 1
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Parkeringen ved Vitus apotek synes jeg kan være trang når det står mange biler der, kan det mulighet for å
utvide den eller gjøre noe med den, så det blir bedre plass for å snu/parkere?
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Noen butikker jeg savner veldig er rusta og normal. Kunne det evt. vært mulighetet for å fått f eks. Rusta
hit? Savner også noen butikker for de unge, som klesbutikker.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Hovedsakelig 2 etasjer, men kan gå med max 3 noen plasser
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Liker meg veldig godt i gågata, men kunne ha tenkt meg noen andre butikker der også

Number: 8
BOSTED: Sør Fron
ALDER: 41
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Elvepark kan være fint, hvis det er noe som trekker folk og lager stemning og miljø. Det er flotte bygg rett i
nærheten med Mølla og stallene. En uteservering/ kiosk, noe å "se på" eller oppleve som gjør at folk
trekker dit må til. Kanskje digital visningav landsbyuyviklinga, lysspill i Våla med lyd og historier, kunst av
barna i skole/bhg?
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Nok parkering. P-mulighetene ved gamle posten virker kanskje til å kunne ha potensiale? Det er nært nok
til alt som skjer i sentrum - kanskje?
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
tverrgata mellom Annis, Coopen bort til blomsterbutikken og Hev kunne blitt superhyggelige om man trakk
ut uteserveringene i gatene.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Musikkanlegg, "danse-/teaterplatting, grafittivegger, trådløst nett, kiosk, benker og bord for å kunne henge,
varmekabler i bakken og varme over bord og i sitteplassene. Pauseareal for sykkelpark, med
sykkelparkering.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Høyere gjerder, flere sitteplasser for voksne, flere ski/akebakker, zipline,
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Akebakke, mer kunst, parkering, leiligheter?
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Stallene og sjokoladebutikken. Autentisk og flotte farger.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
tre etasjer
Hvor i Vålebru trives du aller best?
gågata
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Mange steder! Færre sykler hvert sted, og heller flere
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
På det ledige arealet ved dragen, bak gamle posthuset, stasjonen,
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Vet ikke

Number: 7
BOSTED: Ski
ALDER: 57
Kjønn: MANN
Published:
true
Coordinate: (560491, 6822336)
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Ringebu har mengder av rekreasjonstilbud; det er
ikke slik at alt må være innen 100 m avstand.
Nærheten til Laugen, skogsområder, og flere utrolig flotte fjellområder er allerede flotte
rekreasjonsarealer. Ikke sløs penger på å bygge noe i det flotte sentrum'et.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Ja, det er mer enn nok parkering - med unntak av lørdager og 17-mai. Dersom det er ønskelig med
rekreasjonsområder; flytt parkeringen ved kommunen til Vålejordet, og utvid parken i sentrum. Sett opp en
ordentlig scene med gode lys- og lydanlegg, sett opp noen benker, la sentrum bli et samlingssted. Ringebu
har gjort veldig mye bra på sentrumsnære aktiviteter de siste årene, men det synes litt geografisk spredd; la
parken bli stede ting skjer.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Uten bilen stopper norge; om det er ønskelig å beholde forretninger i sentrum, må kundene ha mulighet
til å frakte varer derfra i bil.
Miljøfantastene i Oslo ødelegger sentrum ved å nekte bilkjøring; forretningene flytter til områder med
bedre betingelser for bil-frakt
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Spør brukerne? Ungdomshuset har vel eksistert en god del år nå; hva mener brukerne selv? Huset ligger
midt i et boligområde, så dersom nye aktiviteter skal etableres må støybelastningen på naboer vurderes.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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?
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
I den grad det er behov for flere boliger, er dette området sentrumsnært og bør avsettes til dette formålet.
Men; det tar tid å selge eksisterende boliger i sentrum; kanskje folk ikke ønsker å bo midt
over hva kundene etterspør, som ikke kan leveres i Ringebu i dag? Et lite kjøpesenter a-la Peer Gynt kan
samle flere mindre butikker under ett tak, med gode parkeringsmuligheter utenfor
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Kommunehuset; ringebu's hjerte
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
to etg pluss loft med skråtak. Dette er en LANDSBY, ikke et by-utviklings-sone
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Å tusle i Jernbanegata
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Er det ikke nok plass for dette allerede? Hvis nei - ved Coop
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ikke i sentrum. Kan kanskje bygge ut de som er, evnt sette opp noen på Vålejordet. Derfra er det kort vei til
sentrum via en av de utallige bruene som er bygget/pusset opp de siste årene
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Ideelt burde den ligget i tunnell på innsiden av Vålebrua, med innfartsveier fra nord og syd (Jerpedalen og
sør for Skjeggestad). Støyen forsvinner, og naturområdene langs Laugen beholdes. Siden tunnell neppe er

aktuelt, bør E6 legges langs Laugen, og bygges som en flombarriere. Samme avkjøring til sentrum som ved
tunnell- alternativet. Planene for ny E6 ble første gang omtalt tilbake til 1952; om ikke kommunen klarer å
bestemme seg i denne kommunestyreperioden heller, bør ansvaret for dette valget overlates til
Samferdselsministeren
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Det er håpløst å komme fra sentrum og svinge sørover på E6; om ikke E6 legges om snarest må andre
midlertidig løsninger på plass. Lyskryss, rundkjøringer, påkjøringsfelter - alt er bedre enn dagens løsning,
som i tillegg er trafikkfarlig siden folk blir lei av å vente og spretter ut i sterk trafikk

Elevrådet Venabygd montessoriskole
Innspill mottatt per e-post
Hvor i Vålebru trives du aller best?
Pumpetracken, Gågata, Biblioteket, Hev, Værfast, Sport1, lekeplassen, Biblioteket
Ønsker for fremtiden:
Klatretårn som i Lom
Dyrebutikk
Flere jobber til ungdom
Hopplinje for sykkel
Asfalt i pumpetacken
hobbybutikk - spille, byttebutikk
kino med ordentlige seter
Badeland
Rulleskiløype på Kløverhagen

Number: 6
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Vollyballbane, basketballbane, så slipper vi å "forstyrre" naboene rundt ungdomsskolen
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Modernisere lekeapparater
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
Maks 3 etasjer, det er ikke en by men en landsby
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Der det er mulig
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ikke midt i sentrum, dere kan ha noen ved CK og rema1000 men ingen i selve sentrum!
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Jeg tenker at Ringebu kommer til å bli glemt om E6 skal gå utenom sentrum samtidig er jeg drit lei av å stå i
kø for å komme ut på E6 så litt delte meninger der

Number: 5
BOSTED: Ringebu
Kjønn: MANN
Published:
true
Coordinate: (560544, 6822251)
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Større innfartsparkering i tilknytning til skysstasjonen.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Slutt på gjennomkjøring i krysset Tomtegata- Jernbanegata.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Volleyballbane?
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Mer ryddige gangveier og skilt på vestsiden av gangbrua over Våla. Området bør ha næring som styrker
Ringebu sin posisjon som handelssentrum opp mot Vinstra og Lillehammer.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
4-5 etasjer
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Et sted i sentrum med plass til opptil 10 ladestasjoner, slik at gjennomreisende trygt kan planlegge
ladestopp her uten å risikere ladekø.
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
Halve kryss nord og sør for sentrum, hvor E6 går i tunnel (noe slikt som er gjort ved Gran) . For
gjennomreisende vil omveien om sentrum bli kortere, og det gir større sjans for at ekspressbusser fortsatt
vil betjene sentrum. Dette vil også hindre at sentrum flyttes ut mot Åmillom.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Planfri kryssing av jernbane for fotgjengere. Ny plattform 2 som muliggjør at forsinkede passasjertog kan
krysse her. Større innfartsparkering og leiligheter på sørsiden av sporet (Våla vest) med tett tilknytning til
skysstasjonen.

Number: 4
BOSTED: Ringebu
ALDER: 37
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560618, 6822357)
Agrees: 1
Popularity: 1
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Elveparken burde ligge ved den nye brua, på europris siden. Ja vi trenger rekreasjonsaeealer langs våla.
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Bilfritt forbi værfast, sport 1, fru frøken og annis.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Skatepark. Aktivitetsrom med biljard, shuffleboard og dart
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
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)
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Den gamle stallen ovenfor minel. Nydelige farger og fin hage.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
3-4 etasjer
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
Ved den gamle stallen, ovenfor kiropraktor og minel. Viktig med flere inngangsporter, så ikke alle gjester
styres samme vei. Dette for å vise mangfoldet i sentrum.
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Ved Ringebu kebab. Dette for å styre gjestene inn mot sentrum.
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
Legge til rette for at gjester kan kjøpe mat og drikke hvor de vil, for så å kunne sitte sammen ute. Ref store
kjøpesentre hvor det finnes x antall restauranter som deler sitteplasser.

Number: 3
BOSTED: Vekkom
ALDER: 40
Kjønn: KVINNE
Published: true
Coordinate: (560629, 6822447)
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
syns at det er viktig å bevare?
park og uteservering her

Number: 2
BOSTED: Nordre Follo
ALDER: 36
Kjønn: MANN
Published:
true
Coordinate: (560631, 6822024)
Agrees: 3
Popularity: 4
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Flere benker og grønne områder
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
ja, nok parkering, el-bil lading der det er mulig hvis kommunen skal bli klimanøytral
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
ja, helt sikkert, kanskje rundt lekeplassen
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Skape aktiviteter og trygge rammer
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Flere lekeapparater
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Skape noe interessant, en generasjonspark, lokalmat servering, gjenbruksbutikk...
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
vet ikke

Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
på Våla vest må det gjerne bygges opp mot 40m
Hvor i Vålebru trives du aller best?
rundt lekeparken og langs Våla
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
flere steder
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
flere steder
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor?
nærmest Lågen som mulig
Har du et generelt innspill til der du plasserte markøren i kartet? Har du en god idé til utvikling av et
bestemt areal i sentrum? Er det trafikale forhold som du syns er håpløse? Er det bygninger eller annet du
mener at bør bevares?
Bra at det bygges ut i Våla vest, det vil gjøre Ringebu mer attraktiv. Sørg for el-bil ladere og sykkelparkering.

Number: 1
BOSTED: Oslo
ALDER: 36
Kjønn: MANN
Published: true
Coordinate: (0, 0)
Har du idéer til en offentlig elvepark? Trenger vi offentlige rekreasjonsarealer langs Våla?
Her hadde det vært fint med noen benker og leikeapparater. Et gjerde mot elva hadde også gitt ekstra
trygghet. Kanskje satt opp et møllehjul/skovlehjul på bygget på motsatt side.
Er det nok parkering i Vålebru? Er det parkeringsarealer som kunne vært brukt til annet enn parkering? Er
det steder der det burde vært mer parkering?
Det er nok parkering ja, men mer grønt og liv i gatene hadde vært trivelig. Noe slikt som her
https://vartoslo.no/almudena-diaz-camacho- bymiljoetaten-cowi/hvordan-skal-byens-gater-se-ut- na-kandu-vaere-med-og-bestemme/237704
Kan vi ha flere bilfrie soner i Vålebru og hvor kan de være?
Ja, kanskje deler av Ole Steigs gate.
Hvordan kan dette bli et attraktivt uteoppholdsareal for ungdom og større barn?
Benker, skaterampe/park, sykkelpark for bmx sykler.
Har du innspill til opprusting av lekeparken?
Flere robuste lekeapparater, benker til foreldre, redehusker, sandkasse med ny sand, vannspeil, skulpturer
som tåler litt.
Hvordan kan dette området utvikles for å henge sammen med landsbyen? Hva og hvordan skal vi bygge
her?
Flere broer, serveringssteder, kulturtilbud, aktiviteter, litt mer "rammer" som gåvei/sykkelvei, gjerder,
skulpturer, busker/grønt, betongelementer.
Hva er det fineste bygget i Vålebru og hvorfor?
Jernabnegata 8, flott arkitektur og utseende.
Hvor høyt kan vi bygge i landsbyen?
På Våla vest må det gjerne bygges høyt, men bevar sentrum.
Hvor i Vålebru trives du aller best?
I de bilfrie gatene eller på fjellet.
Hvor i landsbyen bør vi ha sykkelparkering?
I nærheten av butikkene
Hvor bør vi ha ladestasjoner for el-bil?
Der det er parkering i dag
Hvilken trasé for ny E6 er best for utviklingen av sentrum, og hvorfor
Tettere på Lågen.

