


UTFORDRINGER OG BEHOV 
FOR  UTVIKLING

SETT FRA NÆRINGSLIVET



MIN VIKTIGSTE LÆRDOM I LIVET TIL NÅ......

Alt henger sammen med Alt





SVARENE:



• Ingen steder i Norge har flere sterke merkevarenavn enn vi: Lillehammer, Rondane, Jotunheimen, 
Dovre, Hafjell, Kvitfjell, osv. Men over det hele skinner et navn i gullskrift: Gudbrandsdalen! Det må vi ta 
på fullt alvor.

Sitat: Skullerud, GD





GUDBRANDSDALSVEGEN



ALLE VEIER FØRER TIL ROME (VINSTRA)

• E6 er hovedfartsåren mellom våre største byer og Vestlandet

• Vi har jernbane (Dovrebanen)

• Gudbrandsdalen er en foretrukket reiserute til opplevelser på kystnorge

• Gudbrandsdalsvegen skal være opplevelsesvegen (turistinfo, den vakre reisen etc..)

• Nye E6 tar volumtrafikken med stoppunkt underveis (vegstasjoner etc.)

• Vinstra By ligger omtrentlig midt i dalføret og kan ta trafikk både fra G.vegen og E6.



I TILLEGG ”OMGIS” VINSTRA AV:

• Sterke fjelldestinasjoner (Kvitfjell, Venabygdsfjellet, Gålå, Fefor, Kvamsfjellet)

• Regionale store arrangement som; Peer Gynt Spelet, Rondaståk, Furusjøen Rundt, WC Kvitfjell etc..

• Utdannings –og forskningsmiljøer (bl.a. Høgskole på Lhmr.)

• Sterke enkeltbedrifter med adressat i dalen

• Høg kompetanse innen Entreprenør virksomhet

• Videregående skole i byen med gode resultater

• Vakker natur i umiddelbar nærhet

• Fritidsmuligheter



DETTE BETYR I PRAKSIS AT VINSTRA KAN LYKKES SOM 
EN BY BÅDE FOR:

• Turiststopp

• Naturlig stoppunkt for den gjennomreisende

• Handelssted for fritidsboligeieren

• Bokommune

• Varehandel

• Industriarbeidsplasser (samferdsel)

• Vekst i tjenester til blant annet fritidsboligmarkedet

• Ny etableringer



MEN DA ER DET VIKTIG Å HOLDE TUNGA RETT I 
MUNNEN:

• Hvilke vedtak besluttes og hvilke konsekvenser får de? (Gudbrandsdalsvegen, hyttepolitikk m.m)

• Fugleperspektivet må tas hensyn til i alle fora

• Inviter inn fritidsboligeieren i avgjørelser som angår dem (spill på lag)

• I problematikk rundt synlighet (ref skilting), bruk talsrør lokalt næringsliv for innspill/hjelp (MGNF)

• Fiber



HVA ER VIKTIG STOPPUNKT FOR TURISTEN?

• Kafe (mat muligheter)

• Grønne lunger

• Elv/Fossefall

• Turistinformasjon

• Toaletter

• Skulpturer/Attraksjoner

• Stier, spektakulære utsiktspunkt m.m

• Spesialforretninger

• Merkevare



HVA ER VIKTIG STOPPUNKT FOR DEN 
GJENNOMREISENDE?

• Kafe (mat muligheter)

• Bil service (drivstoff, rekvisita)

• Tilgjengelig relevant informasjon

• Toaletter

• Tjenester (verksted etc)

• Stier, spektakulære utsiktspunkt m.m

• Spesialforretninger



HVA ER VIKTIG FOR AT FRITIDSBOLIGEIEREN SKAL 
”BRUKE” VINSTRA I STØRRE GRAD?

• Service (Vertskap)

• Involvering (kommunalt)

• Spesialforretninger (trekkplaster)

• Gode lokale tjenester

• Arrangement

• Synlighet



FRITIDSBOLIGEIERE SOM RESSURS

• Ca 2400 fritidsboliger i Nord-Fron Kommune

• Ca 7800 fritidsboliger i Regionen Midtdalen

• I snitt er forbruk pr.fritidsbolig (investeringer, mat, aktiviteter) 90 000,- per år. Cirka 20 % kjøpes utenfor 
regionen. Årlig forbruk totalt 561 millioner, pluss 140 millioner utenfor egen region.

• I tillegg kommer generasjonsskifte med oppussing/utvidelse standard

• Nye fritidsboliger



I 2012 UTFØRTE MGNF EN 
FRITIDSBOLIGUNDERSØKELSE FOR MIDTDALEN:

• I etterkant har vi analysert svarene og kommet frem til noen løsninger. MGNF ønsker å lage en stor 
tjeneste for alle midtdalskommunene og næringslivet samlet som retter seg direkte til 
fritidsboligmarkedet og innbyggere i søk etter varer og tjenester.



INFO GUDBRANDSDALEN

• En landingsside hvor du finner varer, tjenester lokalt

• Koblet mot Google Maps (nærmeste snekker, murmester, lokalmatutsalg m.m)

• Mobilvennlig

• Google søk som tar deg videre inn på samlesiden

• Nyhetsartikler (samarbeid med media) fronting av lokalt næringsliv (gladsaker)

• Koblet opp mot sosiale medier

• Samarbeid hyttemagasin

• Innlogging anbudstreff etc..

• Kurs/seminar 

• Videosnutter (videreføre FinneHjem)

• Lyst til å etablere deg i dalføret? Kan vi hjelpe deg i kontakt med rette personer?

• Publikasjoner, saker som jobbes med, linker til samarbeidspartnere m.m (VL, Gudbrandsdalsvegen etc)



HVORDAN SKAL VI LYKKES VIDERE I BYEN VINSTRA?

• MGNF mener vi bør tenke ja takk begge deler (Lomoen og Nedregate, ref Bykjernen VS Gamlebyen)

• Tenke bolyst og næringsutvikling i samme åndedrag (vi har mulighet til det)

• Involvere alle mulige brukere og aktører videre.

• Satse på arrangement (ala byfesten)

• Tørre å tenke stort men også lite....

• Dra ned fjellplatået til byen

• Husk at økonomisk vekst er avhengig av at lokalt næringsliv går godt (ingen inntjening ingen service)



TAKK FOR MEG


