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Bakgrunn
Tirsdag den 17. desember 2018 møttes representanter for 14 lag og foreninger og 6
engasjerte innbyggere i Brøttumsbygda til Allmøte med felles drøfting og foreløpig
prioritering av hva som er viktig for oss når det gjelder uteområdet ved Brøttum Skole.
Agenda for møtet var som følger:
1. Om bakgrunnen for å etablere arbeidsgruppen.
2. Om arbeidsgruppens målsetning om å utarbeide en rapport med anbefalinger
vedrørende etablering av nærmiljøanlegg til Ringsaker kommune.
3. Status for kommunens arbeid vedrørende basseng og uteområdet ved skolen.
4. Involvering av lag, foreninger og virksomheter på Brøttum i prosessen med å
utarbeide rapporten.
5. Innspill om Brøttumbygdas behov og viktige momenter ved etablering av
nærmiljøanlegget fra frammøtte lag, foreninger, virksomheter og interesserte.
Drøftingen ble arrangert som cafediskusjoner med 5 personer på hvert bord
med en representant fra arbeidsgruppen som referent.
Dersom cafebordene trengte hjelp til å komme i gang med drøftingene hadde
arbeidsgruppa satt opp følgende spørsmål på bordene:
•

Hvem skal bruke uteområdet?

•

Hva skal uteområdet brukes til?

•

Når skal uteområdet brukes?

•

Hvorfor skal uteområdet brukes?

•

Hvor bør ulike funksjoner ved uteområdet være?

Innspillene ble dernest presentert i plenum av den enkelte gruppe slik at alle
hørte hva de andre gruppene hadde gjort av drøftinger og hvilke prioriteringer
de hadde kommet fram til.
Etter dette har arbeidsgruppen sammenfattet innspillende i dette dokument.
Dokumentet har så vært sendt til gjennomlesning og godkjenning av de som deltok på
allmøtet.
Dokumentet oversendes til Rådmann Jørn Strand, Plansjef Anne Gunn Kittelsrud,
Kommunalsjef øvrige enheter Håvard Haug og Ordfører Anita Ihle Steen den 21.
desember 2018
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Sammenfatting av drøfting og innspill fra allmøtet.
Her presenteres resultatet fra allmøtet

GENERELLE BETRAKTNINGER DER DET VAR ENIGHET OM AT ALT ER LIKE
VIKTIG:
❖ Barn og unge har fått stadig mindre områder til lek og aktivitet, i og utenfor
skoletiden, gjennom gradvis nedbygging av skoleområdet uten at dette er
erstattet. En svært liten flerbrukshall stiller krav til gode uteområder for
aktivitet i og utenfor skoletid. En skole med SFO og klasser fra 1. til 10 klasse
har stort behov for et uteområde med allsidige funksjoner.
❖ Vi vil at de flate områdene foran og bak skolen, som i dag er grusbaner, ikke
bebygges.
❖ Oppgradere og ferdigstille uteområdene for å øke aktivitet og tilgjengelighet
ved disse. Overflaten på grusbanene bør oppgraderes til et eller flere ulike
overflater som i større grad tilrettelegger for allsidig aktivitet og lek.
❖ Bassenget skal i henhold til tidligere politiske vedtak bygges der det er i dag.
❖ Området med grense mot eiendommene 413/5 og 422/5 må utnyttes bedre enn
det er i dag. Det bør utredes mulighetene for å stenge vegen kjent som
«Anleggsvegen» som krysser kommunens eiendom slik at dette blir mulig.
❖ Ivareta vidsyn og romfølelse i uteområdet både for estetiske og praktiske
grunner(inspeksjon/tilsyn/vakthold)
❖ Uteområdet må tilrettelegges med størst mulig tilgjengelighet og nytte for
barnehagene, eldreboligene og Brøttum Bo- og Servicesenter.
❖ Uteområdet må fungere som et naturlig samlingspunkt i bygda.
❖ Endringer og eventuell utbygging av uteområder må gjøres med et helhetlig og
langsiktig perspektiv med hjelp av landskapsarkitekter og kompetanse på
etablering av gode uteområder for barn, unge, voksne og eldre. Spesielt viktig
er god planlegging da det kommer til å bli behov for utvidelse av eksisterende
flerbrukshall eller å bygge en flerbrukshall som imøtekommer dagens og
framtidige behov. Dagens flerbrukshall ved Brøttum Barne- og Ungdomsskole
er i realiteten en gymsal. Ikke en flerbrukshall.
❖ Det ønskes større grad av brukerrepresentasjon i planprosessene vedrørende
anleggene som skal ivareta funksjoner innenfor og utenfor skoletid for bygdas
innbyggere.
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FORELØPIG PRIORITERT LISTE OM MULIGE LØSNINGER FOR
UTEOMRÅDET PÅ SKOLEN
Dette er en foreløpig prioritert liste fra Brøttumsbygden over tiltak som bør iverksettes
ved uteområdet ved skolen. Grunnen til at den er foreløpig er den korte tiden vi har
fått til utarbeidelse av dette dokument. Nummer i rød skrift viser til plassering i
vedlagt kart.
Prioritering i nummerert rekkefølge:
1.

Allerede etablerte flate områder for lek og aktivitet må ikke bygges ned.
Grusbanene foran og bak skolen (Kartnummer 1) bør belegges med kunstgress
og eller annet egnet og anbefalt materiale. Deler av banen foran skolen må
kunne brukes til skøytebane på vinteren. Skråningen mellom grusbane på
framsiden og parkeringsplassen bør endres til støttemur slik at det flate
området kan utvides tilsvarende(Kartnummer 2). Området sørvest for
grusbanene på baksiden ned mot eiendom 412/33 og 412/34 fylles ut for å kunne
utvide det flate området tilsvarende og for en framtidig utvidelse av
flerbrukshallen(Kartnummer 7). I forbindelse med banene foran og bak skolen
etableres det langsgående tribuner/trapper i skråningen(Kartnummer 3).
Etablere treningsapparater i nærheten av bane på framsiden av
skolen(Kartnummer 4).

2. Ferdigstilling og oppgradering av området som disponeres av barneskolen og
SFO. Åpne opp området med skog på baksiden til frilek og klatreelementer for
sommer og akemuligheter på vinter(Kartnummer 6). Dette vil kreve permanent
eller tidvis avstenging av «Anleggsvegen».
3. Etablere en naturlig møteplass for unge og gamle i hjørnet mot
Sjusjøvegen(Kartnummer 5). Her menes at det tilrettelegges for funksjoner som
gjør det hyggelig å møtes og kunne sitte i le for vær og vind på tvers av alle
generasjoner, klokkeslett og årstider.
4. Skatefunksjoner i asfaltert skolegård på framsiden(Kartnummer 8).
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Representerte lag og foreninger på allmøtet.
Lag og foreninger
Brøttum IL
Brøttum Bygdeutvalg
Foreldrenes ArbeidsUtvalg ved Brøttum Skole
Stiftelsen Brøttum Eldrebolig
Ringsaker Idrettsråd
Forsamlingslokalet Brøtheim
Brøttum Bygdekvinnelag
Helselaget
Brøttum Røde Kors
Speidergruppa
Senterpartiet
Brøttum Arbeiderlag
Venstre

Aktuelt referansemateriale for arbeidsgruppa
https://www.godeidrettsanlegg.no/
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/utearealer
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/40-millioner-kroner-til-nyskapendeaktivitetsarenaer-i-2018/id2600262/

Ønsker om videre
samarbeid med
Ringsaker kommune
Brøttumsbygda ser fram til et
spennende og fruktbart
samarbeid med Ringsaker
kommune i jobben med å
utvikle nevnte områder. I tillegg
til arbeidsgruppa har vi et
spesielt ønske om at barn, unge
og eldre involveres i arbeidet.

God Jul ønskes dere alle i Ringsaker kommune!
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Situasjonskart

Nummeringene er referanser til den prioriterte listen på side 4

SIDE 5

