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Velkommen v/ ordfører Rune Støstad
Ordfører Rune Støstad ønsket velkommen og fortalte kort om bakgrunnen for Vinstra
2046, og om viktigheten av at ungdommen, representert ved ungdomsrådet, er med i
denne prosessen.

«Enkelt forskning» - vi blir kjent v/ Ingrid R. Øvsteng
Det ble lagt ut symboler som representerte hvert sin fremkomstmetoder: sykling, gåing,
bil og kollektiv. Alle skulle stille seg ved det symbolet som korresponderte med hvordan
de kom seg til Vinstra ungdomsklubb denne dagen:
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Kollektiv

Sykkel
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2

0
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«Hva er Vinstra 2046?» v/ Håkon Hermansson
Håkon orienterte om prosjektet «Vinstra 2046», og tok en gjennomgang av Vinstra sin
historie, fra etableringen av Sundbrua frem til Vinstra anno 2017. Han orienterte også om
status på Vinstra i dag; hvilke reisevaner har de som bor på Vinstra, hvor i byen bor folk,
innbyggerutvikling, og Campus Vinstra-prosjektet ved Vinstrahallen/Vinstra videregående
skole.
Marshmellowtårn
Ungdomsrådet ble delt i tre grupper, og skulle
konkurrere om å bygge det høyeste tårnet av
marshmellows og spaghettig uten å snakke
sammen.

Hvor er det bra å være på Vinstra? Og hvorfor?
Gruppene fikk hvert sitt kart, og skulle tegne inn hvor de liker å være og ikke liker å være.
Røde sirkler = der du liker å være
Svarte sirkler = der du ikke liker å være
Gruppene jobbet først sammen før de presenterte resultatene for de andre.
Gruppe 1
Liker
- Kåja - et område hvor det er mye som skjer; idrettsanlegg, klubb, festivalområde
- Peer Gynt senteret - bra sted å «henge»!
- Deler av Nedregata - flere steder å «henge» der, som Milano, Kebaben, Ysteriet, kinarestauranten og Kolonialen.
Liker ikke
- Deler av Nedregata - gata er strekt ut
over et for stort område, og det er
for mye dødt mellom det som
faktisk er bra
- Trafikksituasjonen ved Handelsparken det er ikke tilrettelagt for myke
trafikanter ved den nye
Handelsparken. Kan veldig fort skje
en ulykke mellom bil og gående.
- Vinstra ungdomsskole - dette er en slitt
skole, gammelt bygg, gammelt
utstyr, og et dårlig
uteområdeområde
Gruppe 2
Liker
- Kåja - fint område med klubb og idrettspark
- Nedregata - dette er foreløpig «sentrum», og har potensiale. Må ikke oversees som et
sentrumsalternativ.
- Handelområdet i Lomoen - har også potensiale, tross noen farlige punkt for gående/
syklende.
Liker ikke
- Lund tomta - dette er et mindre pent område midt i Lomoen. Her bør man få inn
boliger, et parkanlegg og butikker.
Gruppe 3
Liker
- Vinstra videregående skole (VVS)- god skole å gå på, med nytt og moderne skolebygg
- Kåja - en bra plass å møtes på i fritiden for Nord-Frøninger i alle aldre

Liker ikke
- Bussplassved VVS - uoversiktlig og føles ikke trygg for gående/syklende
- Kryss ved YX - også et uoversiktlig kryss hvor det fort kan være farlige trafikksituasjoner
- Likte ikke tre lange år på ungdomsskolen
Ordsky: Hva er de beste sidene ved Vinstra?
Ungdomsrådet skulle slenge ut ord som representerte de beste sidene ved Vinstra:

Hva kunne vært
enda bedre på
Vinstra?
Ungdommene skulle velge helt fritt hva de skulle ønske fantes på Vinstra.
«Hvilke områder mener du bør gjøres noe med? Hva må vi ta vare på?»
Gruppene jobbet først sammen før de presenterte resultatene for de andre gruppene.
Gruppe 1
- Gamle E6 bør bevares, og ikke gjøres smalere.
- Tilgang til natur er viktig - dette kan ha et enda sterkere fokus.
- Flere jobbmuligheter - skal det være attraktivt å flytte tilbake til Vinstra må det være
muligheter for å få seg jobb i området.
- Park på Lund-tomta - et område med mange «sentrale» bygg rundt, og ligger i et fint
område. Kan bli en fin og naturlig møteplass.
- Lomoen - er et grått og trist område som burde gjøres noe med.
- Kollektivtransport - tilbudet må utbedres. Det er ikke alltid lett å sykle. Et godt
kollektivtilbud er bra for miljøet, og gjør også at vi får utnyttet de mange tilbudene
som allerede finnes i kommunen bedre.
- Få samla ting - Vinstra er for spredt. Ved å samle ting blir det kortere avstand mellom
møteplassene og mer attraktivt å gå/sykle mellom de.
- Dansesal - Danselinja er viktig, men er ikke en inkludert del av videregående. Dansesal
burde bygges sammen med resten av VVS sin bygningsmasse.
- Flere klesbutikker - i dag må man til Otta eller Lillehammer for å kjøpe klær
- Flere møteplasser for unge voksne - kjører man ikke bil er det få «hengeplasser» for
ungdom på Vinstra i dag

Gruppe 2
- Lekeplass for barn - kan være enten/både ved Lund-tomta og i stasjonsparken
- Make Nedregata great again
- Mer struktur i hvor bygg er plassert - dette er for «tilfeldig» i dag, og bør gjøres mer
bevisst i fremtiden
- Bedre kollektivtransport - ekspressbussplassenfunker ikke sammen med andre
busstopp, da man må gå til/fra busstoppet.
- burde være en egen forbindelse til ekspressbussstoppen fra VVS og skysstasjonen
- Overgangen fra Peer Gynt senteret er trafikkfarlig
- Lomoen - et mindre pent område med mye forskjellige funksjoner putta sammen
Gruppe 3
- Ridehall
- Bedre busstilbud enn det som er i dag
- Bowlinghall og paintball - mange tomme lokaler som kan brukes til dette. Bowling i ICAbygget = flere jobbmuligheter for ungdom
- Utnyttelse av Laugen - f. eks. strikkhopp ned fra Sundbrua og rafting på Laugen
- Bedre helsestasjon med utvida åpningstider mer sentralt plassert
- Kjørebane for “råning og henging”
- Flere park og grøntområder
- Definert sentrum - mangler i dag et klart sentrum. Det er mer potensial på vestsida
dersom man få ordna opp i industriområdet.
- Flere butikker/restauranter, slik som McDonalds og div. klesbutikker.
- Gjøre det attraktivt å gå for ungdom. Mangler ei gågate. Gyntestien er bra!
- Solsenger i Eidesand
- Ny gangbro.
- Forbedre gang- og sykkelvei fra Lomoen over E6. Kritisk overgang for myke trafikanter i
nordre innkjøring.

Postkort til Vinstra
Ungdomsrådet skrev hvert sitt
postkort til prosjektleder for
Vinstra 2046 hvor de beskriver
deres beste idé til hvordan
Vinstra bør være i 2046.
(se vedlegg)

Veien videre v/ Håkon
Hermansson
Håkon sa litt om veien videre
for prosjektet, takket for
innspill fra ungdomsrådet og
ønsket de vel hjem.

Oppsummering
Momenter som gikk igjen hos to flere av gruppene i gruppeoppgavene
Hvor er det bra å være?

Hvor er det ikke bra å være?

Kåja (idrettspark og klubb)
Peer Gynt senteret / Handelsparken
Nedregata

Deler av Nedregata

Dette mangler

Parker/lekeplasser - foreslås
på Lund-tomta
Flere butikker og restauranter

Dette burde gjøres noe
med
Trafikksituasjonen for myke
trafikanter ved
Handesparken/Peer Gynt
senteret
Utbedring av kollektivtilbudet
for ungdom
Lomoen bør forskjønnes
Samle sentrale tilbud tettere
sammen

Dette er bra og må tas
vare på
Kåja idrettspark
Handelsparken/Peer Gynt
senteret

Gruppekart

dette er bra

burde gjøres noe med

dette mangler

der du ikke liker å være

der du liker å være

Gruppekart

dette er bra

burde gjøres noe med

dette mangler

der du ikke liker å være

der du liker å være

Gruppekart

dette er bra

burde gjøres noe med

dette mangler

der du ikke liker å være

der du liker å være
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