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Kommentar til Byplan 2030. 

Innsigelse vedr. evt utbygging mot Galgebergparken. 

 
Galgebergparken ble ved gavebrev fra Otto Aakrann, datert 2.11.1898, gitt til «Leirets Indvaanere». 

(Kan da en gave tas tilbake?) 

 

Husmorlagets hus ligger i Galgebergparken. 

Arkitekt Aase Hoff tegnet huset i ekte Østerdalstil med solide tømmerstokker og smårutete vinduer. 

Alt tømmeret ble gitt av skogeiere, og under byggingen var dugnadsarbeid helt avgjørende. Innvielse 

av huset fant sted i september 1950. Her er det drevet barnehage og andre arrangementer i 

Husmorlagets (nå: Elverum lag av Norges Kvinne- og Familieforbund) interesser. Et flott, ærverdig 

tømmerbygg som vil skjemmes hvis det blir bygd i høyden mot parken. En vegg som vil skygge mot 

vest. En forringelse av huset med omgivelser.  

Huset har historisk verdi. Huset og omgivelsene har gledet barn og voksne i flere generasjoner. 

Parken, som ligger som en perle midt i byen, er unik. Parken innbyr til aktivitet og friluftsliv. Fysisk 

aktivitet fremmer læring og forebygger sykdom. Parken har et stort potensiale for videre utvikling til 

et trygt og trivelig rekreasjonsområde. 

Galgebergparken har også en annen historisk verdi i sammenheng med festningen. 

Adkomst fra Storgata til parken må bevares. En bred vei, naturlig og innbydende og god 

framkommelighet sommer som vinter. I åpningen fra Storgata inn mot Galgebergparken, kunne det 

f.eks i skråningen vært anlagt et par terrasser/avsatser med sitteplasser. Gode møteplasser - som vi 

ser flere eksempler på når vi er ute og reiser. 

Fremtiden vil komme med flere enkle elektriske kjøretøy så også de med nedsatt funksjonsevne kan 

bruke parken.  Parken skal bevares/være for alle! 

Et høyt 5/6 etasjers bygg ut mot Storgata vil heller ikke høre hjemme her. Men et bygg som er 

tilpasset omgivelsene og Storgatas etterkrigsarkitektur. 

Elverum er den største skogkommune i landet. Skog og Glomma er mye av Elverums identitet.  

Elverum Kommune må sikre friluftsområdene. Vi får ikke parken og naturen tilbake når den først er 

tatt ifra oss. 

Elverums lag av Norges Kvinne- og Familieforbund protesterer høylytt! 

 

 

Vennlig hilsen 

for Elverums lag av Norges Kvinne- og Familieforbund 

 
Grete Nordbæk 

Målfrid Nerland 

Grete Listerud 

Aud E Wardenær 



Byplan 2030        Elverum 30.11.2018 

 

Vi synes det er gjort et meget godt arbeid med byplan 2030, 

Men vi har noen momenter vi mener dere bør se nærmere på 

Byplan 2030 

Byanalyse side 41. 

Utvikle bykjernen med gode byrom. 

Punkt to, Fellesfunksjoner for kultur og sosial service, som svømmehall og bibliotek samt………. skal 

etableres innenfor bykjernen for å styrke denne og bidra til å aktivisere byrommene. Det er lenge til 

2030 og vi ser ingen arbeidsplan for dette.  

Elverum Kvinne og familielag har lenge hatt fire, 4, hjertesaker som vi ønsker at Elverum kommune 

over tid kan arbeide mot. 

1, en, er torget vårt. Vi har kommet med innspill og protestert litt med utformingen og ser av byplan 

2030 at dere kommer med en uttalelse om at saken skal opp igjen på et senere tidspunkt. 

Vi vil følge med på de nye planene. 

2, to er biblioteket vårt i Elvarheim. Har lest og lest og ikke funnet noe om planer for biblioteket i 

nybygg eller utbygging for der nå ennå ligger i byplan 2030. 

Ser i gamle aviser, Østlendingen, fra september 2004  at daværende rådmann, Morten Lang Ree, 

uttalte at i langtidsplanen kunne nytt bibliotek påbegynnes i 2008 og ferdigstilles i 2009. Flere lokale 

utbyggere tilbød egne tomter til nybygg for bibliotek. Og der står saken. Nå er det 20018. Vi venter i 

spenning. Et bibliotek er en sosial møteplass for alle innbyggere i byen vår og kan bli hjertet i 

møteplasser der folk møtes over og inn i hverandres kulturer. 

2.1 i Byplan 2030 Planbeskrivelse, Byens historie, mål 2030, En by med gode møteplasser og gode 

byrom. Er bibliotek og torg inne der? 

Derfor etterlyser vi nyhet om bibliotek i Elverum 

3, tre, er svømmeanlegg med varmtvannsbasseng. Ser heller ikke at det er lagt inn i Byplan 2030. 

Er det noe som er Folkehelse, så er det er nytt svømme og badeanlegg med varmtvannsbasseng i 

Elverum kommune. Folkehelseperspektivet har dere inne i planene og noe er utført, som 

aktivitetspark, skating boccia m.m. Dessverre er det ikke alle i Elverum kommune som kan benytte 

seg av dette, fordi det de trenger er trening i varmtvann. 

Dere skriver i Byplan 2030, Planbeskrivelse, Folkehelse og tilrettelegging for en helsefremmende 

byutvikling har stor oppmerksomhet. 

Derfor etterlyser vi svømmeanlegg med varmtvannsbasseng. 

2.7, Næring og attraktivitet 

Finner ikke noe om svømmeanlegg med varmtvannsbasseng. Dette er jo noe som Elverum kommune 

vil kunne markedsføre som en god attraktivitet for byen vår. 



4, fire, Galgebergparken 

I Østlendingen i 2004 er det bilde fra Galgebergparken om å gjøre parken mer tilgjengelig for byens 

befolkning. Det var i 2004, vi gleder oss til videre tilgjengelighet. 

Galgebergparken er og et av våre hjertebarn Vi har jo sendt inn en god forklaring på hvorfor vi ikke 

ønsker utbygging av eller i  Galgebergparken. 

I konsekvensutredningen og vurdering av innspill har vi fra Elverum Kvinne og familielag satt fokus på 

folkehelsen i Doc 42. 

 

Med vennlig hilsen fra 

Elverum Kvinne og familielag 

v/ leder  

Grete Nordbæk 

Grønlandsgutua 10 

2408 Elverum 

97061098 

 

 

 

 

  



Til Byplankomiteen i Elverum kommune                Elverum 28.10.2018 

Vi i Elverum kvinne og familielag vil ikke at det bygges ned flere grønne lunder i Elverum. 

Vi mener at Galgebergparken bør utvikles for alle til fritidsrelaterte aktiviteter. Ikke bygg ut, selv ikke 

i »randsonen» av parken.. 

 

Med vennlig hilsen fra 

Grete Nordbæk 

Grønlandsgutua 10 

2408 Elverum 

Lagleder i Elverum Kvinne og familielag 
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