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GRUPPE 1 – BO:  

Kantina - (Sekretær: Gunhild Haugum) 

Framtidsbilde fra utkast til samfunnsdelen– Ringebusamfunnet i 2025 

Ringebusamfunnet oppleves som et attraktivt og naturlig midtpunkt med sitt gode og 

inkluderende vertskap, særpreg, trivelige møteplasser, spennende sentrumsområder og 

spenstige opplevelser. Ringebu har et godt og variert botilbud – et godt valg for bosetting. 

En offensiv og støttende holdning til idéutvikling og nyskaping har resultert i et blomstrende 

næringsliv. Ringebu har et rikt kulturliv - fra et bredt spekter av frivillige lag og foreninger til 

fyrtårnarrangementer som setter Ringebu på kartet nasjonalt. Lokalsamfunnet legger til 

rette for, inviterer og oppfordrer til en aktiv fritid.  

Ringebuingen kjennetegnes innad og utad som raus, spenstig og solid – kjerneverdier som er 

godt forankret i hele lokalsamfunnet. Respekt og omsorg for andre preger vårt 

multikulturelle og inkluderende samfunn. Ringebusamfunnet oppleves som et trygt 

lokalsamfunn, gjennom godt ivaretatt samfunnssikkerhet og beredskap. Vi er alle opptatt av 

å ta vare på fellesskapstradisjonene, miljøet og naturen vår med en langsiktig bærekraftig 

forvaltning av ressursene. 

Innbyggeren opplever kommunen som et godt sted å bo, leve og arbeide gjennom hele 

livsløpet. Det er stort rom for individuell tilpasning ut fra behov. Oppveksten i familien, 

barnehagen, skolen og på fritida gir trygge barn og unge som er glad i og stolte av 

hjemstedet. Kreativitet, utfoldelse og trivsel står sentralt. I Ringebu er det tilrettelagt for en 

aktiv og god alderdom. 
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(Hentet fra utkast til samfunnsdelen.) 

SATSINGSOMRÅDE - BO 

• Ringebu skal ha et variert botilbud i forhold til boform, eierform, beliggenhet og 

målgruppe.  

 

• Ringebu skal videreutvikle Landsbyen Ringebu og Fåvang sentrum til attraktive 

sentra, med sine særpreg.  

 

• Ringebu skal ha lett tilgjengelige opplevelser i naturen som inviterer til et aktivt liv. 

 

• Ringebu skal ha gode arenaer til ulike formål. 

 

• Ringebu skal ha et bredt, allsidig og godt tilbud innen kollektivtransport. 

 

 

Noen stikkord til gruppeoppgaven: 

• Omlegging av E6 

• Sentrumsutvikling 

• Forretninger og næringsliv, hva mangler vi? Potensial? 

• Nytt OL? 

• Større arbeidsmarkedsregion med ny E6 

• Fødselstall, inn- og utflytting 

• Boligtomter, boliger, typer bolig 

• Gang- og sykkelveger, skoleveger 

• Friluftsområder 

 

 

 

 

Slik vil vi ha det: 
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1. HVILKE FORHOLD SER DERE SOM VIKTIG FOR Å KUNNE NÅ MÅLENE I 

FREMTIDSBILDET OG MÅLENE FOR SATSINGSOMRÅDET «BO»? 

 

2. Hvilke KONSEKVENSER VIL DETTE FÅ DETTE FÅ FOR 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL? 

 

Notater fra gruppediskusjon: 

Tilgang på boligtomter: 

Viktig med kontinuerlig utvikling av boligområder, må være i forkant. Ikke vente til dagens felt er 

utbygd før det legges ut nye. Må ha en reserve hele tiden. 

Stasjonsbyen Ringebu: 

Stinett: Veldig bratt tilgang opp fra sentrum. Viktig å beholde grøntkorridorer i boligområdene. 

Boliger/leiligheter i sentrum viktig. 

Sentrumsutvikling, turistvei-prosjekt. 

Utnytte miljøgate-prosjektet til SVV til det beste for sentrum. 

Viktig med gangtrafikk over/under jernbanen fra Tollmoen. Da kan en også bruke parkeringsareal her 

ved store arrangement. 

Få tilbake Narvesenkiosken. 

Overnatting i skysstasjonen. Bygge på skysstasjonen.  

Utvikle sagtomta – innfallsport til Ringebu når en kommer med toget.  

Vålejordet – boliger/leiligheter, tett utbygging sentrumsnært. 

Fåvang, viktig med utvikling i sentrum, ikke spre sentrum (jf Coop). 

Sentrumsboliger i Fåvang, Bjerkenestomta, Monshaugentomta. 

Tromsnesskogen - skytterbanen 

Sentrumsutvikling begge steder: 

Viktig å starte innenfra, ha fokus på hvor kjernen/sentrum er og starte der, og deretter bygge seg 

utover. Fortette i sentrum. 
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Vanskelig med forretningslokaler – definere absolutt sentrum, avgrense. Viktig å se på potensiale for 

forretning, men ikke så strengt at det stopper boligbygging i sentrum. 

 

Parkering – kan ikke ha nok plasser til de få store arrangementene hele året. Men må ha nok til daglig 

handel. 


