
Elverum Kommune – et lite innspill  kommuneplan 
 
Med alle mulige forbehold fordi jeg ikke har fått finlest rapporten, men sett at alle punkter har 
innlemmet «folkehelse», så er det et ord  jeg ikke har sett nevnt og som jeg savner: opplevelses-
aspektet. 
For hva er folkehelse hvis man ikke innlemmer opplevelses-aspektet gjennom kultur og natur? 
 
Jeg ble glad da jeg 12.sept i år ble kontaktet av Anita Østerhagen vedr. Ti på Top sesong 2019. For 
det gledelige var at tur nordover langs Glomma var ønsket i neste sesong. 
 
I 1986 begynte min eldste på Sundsvold skole, vi bodde da i Linneaveien 77, og skoleveien var 
langtfra trygg. Dermed startet engasjementet for gang og sykkelvei fra der den eksisterende stoppet 
på Strandmoen og nordover. Det er vel kjent at først etter at  skolen ble nedlagt, så ble det sykkelvei 
helt opp til Sundsvold skole. 
Helen Sørli og jeg var vi som holdt på med dette, og jeg vil påstå vi var aktive. 
Underskriftskampanje, trafikktelling, utstilling både i Sparebanken og på skola. Vi hadde fokus på 
helseaspektet gjennom sykkel og gange, at også rullestol- og gåstolbrukere  kunne komme seg ut på 
en trygg vei. Opplevelsesaspektet anså vi som særs viktig- alle skiftningene og nyansene i 
værforandringer og årstider, fuglekvitter, sauene på Dørum osv. 
Vi hadde også et «hårete» ønske om gang og sykkelvei mellom Elverum og Rena, at Åmot og 
Elverum kunne samarbeide. For på den tiden der spurte man seg om hvordan man skulle holde på 
turistene i Elverum, at Elverum ikke bare ble et sted å kjøre gjennom. Fokuset var på de 3 S`ne: 
Sagtjernet, Skog(bruks)museet og Starmoen. Utover det eksisterte liksom ikke Elverum. Ei heller 
Glomma, fikk vi som ikke bodde i den indre kjerne/Leiret inntrykk av. 
Vi oppsøkte samtlige som satt i Kommunestyret, men det virket utenkelig at f.eks en barnefamilie 
skulle orke å sykle lengre enn et par km i sentrum. 
Sjøl hadde jeg tilbakelagt utallige mil på en ordinær sykkel med få gir gjennom Europa, og visste 
godt at en sykkeltur på 3-4 mil til Rena for en barnefamilie fint lot seg gjøre. Eller langs Glomma 
opp til Svanåsen og tilbake f.eks.   
 
Ting tar tid, mer enn 30 år er gått siden vi sto på som verst- uten å bli møtt med noen stor 
entusiasme. Det er moro at både sykling og Glomma får fokus! 
 Vi bodde i Linneaveien i 8 år, Glommas bredd var et yndet sted å oppsøke for aktivitet og fritid. 
Mvh 
Grethe Otterstad 
Søndre Strand 
Martnsv.142 
 
Ref i tilknytning til planen: 
Befaring med Brit Søgård på Skrenten 14.9.2011 
Brev til Kommunen 14.9.2012, signert P.Dahl, P.Svenkerud, T.Svenkerud, G.Otterstad 
 
 
 


