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ByPlan2030 

 

BUK har i sitt ordinære møte behandlet ByPlan203, og har følgende innspill: 

 

Det er viktig å skape gode møteplasser for barn og unge med fokus på sport, mer spesifikt 
basketballbane, ny og fremtidsrettet svømmehall, klatrepark og andre lignende aktivitetsområder. 
Noen av disse arenaene trengs mer enn andre, f.eks. Basketball, mye fordi det er viktig å skape et 
bredere tilbud for fritidsaktivitetene, men også fordi det er en mangel på disse tilbudene fra før. Det 
er bred enighet i BUK om at basketballbane er en attraktiv aktivitet som er ønsket etablert. 
Svømmehallen trenger også et løft, og det bør utarbeides en langsiktig strategi for dette.  

Videre mener BUK at byen må utformes på en måte som ivaretar den fysiske og psykiske helsen til 
innbyggerne. Dette er fordi vi vil forebygge og inkludere innbyggerne våre- møteplasser og 
lavterskeltilbud er gode virkemidler. Ungdommens hus er en viktig arena utenfor skolen som bør 
ivaretas.  

Flere restauranter i Elverum som skaper flere møteplasser, og bidrar til Liv i Leiret. Det må gjenspeile 
alle i Elverum gjennom ulike prisklasser. Pynte Elverum litt med farger og planter/trær- dette løfter 
sentrum.  

BUK mener at det er viktig å tilrettelegge for sesongspesifikke arrangementer, og ta vare på våre 
grønne områder og grønne lunger, som Galgenbergparken. Elverum har gjort en massiv 
opparbeidelse av leiligheter, samt en ny bydel rundt Ydalir. De få grønne lungene i leiret bør få være i 
fred.   

Det er viktig å legge bedre til for myke trafikanter med gode sykkelnett og gåstier, og ha fokus på 
miljøvennlighet i leiret. Vi ønsker å tvare på byen vår for neste generasjon. Vi ønsker gjennom 
byplanleggingen å vise at her i Elverum tar vi vare på de rundt oss og legger til rette for at dette er et 
sted vi ønsker å bli gamle.  
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