
FAKTISKE VERDIER OG FORDELER VED Å BO OG VIRKE I NÆROSET - med SKOLE 
 
 
BELIGGENHET 
*  Næroset sentrum ligger 7,5 km fra Moelv sentrum 
* Lokalveier inn/ut i alle himmelretninger (-Rudshøgda, -Moelv, -Ring, -Brøttum, - 
 Åsmarka/Sjusjøen, Veldre/Brumunddal) 
* Absolutt midt mellom Hamar - Gjøvik - Lillehammer  /  km   / min 
 
KOMMUNIKASJON 
* Buss t/r Moelv .....   med videre forbindelse til Mjøsbyene 
* Tog fra Moelv hver time begge retninger meste av uka 
* Helseveg 1, privat Lucky Næroset-opparbeidet gang- og sykkelveg, 4 km langs 
 svært trafikkert fv. 213 til/fra Sjusjøen  
* Nærmeste skole utenom Moelv til evnt. kommende Mjøssykehus. Ikke bokapasitet i 
 byen for hundrevis nye ansatte som naturlig vil flytte hit. 
 
TUR & NATUR & IDRETT   >> Fagernes skole er omringet av mer variert natur enn noen andre :)  
* Skolen bruker nærmiljøet aktivt i undervisningen i tilknytning til der elevene bor (Bading og  
 aktivitet ved Næra, aking på jorder rett ved skolen, turer til gapahuker, utendørs natur- og  
 miljøfag, gardsbesøk m.m.)  
* Vidt og bredt løypenett for ski og sommerturer milevis i alle retninger 
* Som navnet sier, Næroset er oset der Moelva renner ut fra Næra ned i Mjøsa 
* Næra, fin fiskeelv 
* Innsjøen Næra, svært populær og egnet for båt, kano, fiske, bading 
* Kort vei ned til Mjøsa for ytterligere vannholdige opplevelser 
* 20 min til Sjusjøen med Norges beste løypenett for ski, alpinanlegg  samt  
 tett nett for fotturer på sommertid, fiskevann, sykkelveier etc. 
* Flott fotballbane på Brufoss, 3km sør for sentrum, helt nytt klubbhus, til 
 bruk for ulike lokale møter, sosiale samlinger 
* Helt nytt superflott hopp- og akeanlegg i Amblisberget, 3-4 km fra sentrum, 
 bygd og driftes av idrettslagene Næroset og Moelven. 
* Næroset IL's turngruppe holder til i skolens gymsal, fullt hus, ventelister 
 
MØTEPLASSER  
* Skolen og barnehagen er for de aller fleste foreldre den viktigste møteplasser. Mange møtes  
 for lek på fritiden og sosialt samvær. 
* Kulturhuset Nærvang, totalt nyoppusset, flere rom for små og store grupper og arr., 
 moderne kjøkken, alle moderne fasiliteter, ligger midt i sentrum  
* Trollparken, midt sentrum, ved elva, vakker på alle måter, drift og vedlikehold av  
 Lucky Nærosets dugnadsmiljø m.fl.  
* Kanaløya/4H-øya, midt sentrum, paviljong og båtplass, rekreasjonsområde 
* Båthavna m/sanitæranlegg, 40 båtplasser, stor P-plass, sandvolleyballbane 
* Amblisberget ski- og akeanlegg 
* Landhandleriet  og kaféen på Kiwi Næroset (gamle Harby landhandleri) 
* Medlien Gård og Forundring (selskapslokaler, galleri, kulturplass) 
* I tillegg områder steder som hundesenter, naboprat over gjerdet, Mange møtes for lek på  
 fritiden og sosialt samvær (bursdagsfeiringer o.l.) 

TIL WSP 



SERVICENÆRINGER 
* Kiwi Næroset, helt unik profil mht service, åpent året rundt, stooor hyttetrafikk 
* Bensinstasjon, bilverksted, byggevaremarked (BM) 
* Flere utleiesteder via AirBnB 
 
BOLIGER / BOLIGFELT 
* Næroset sentrum 1: Nærværsverden, privat opparbeidet boligfelt v/ Byggmester Jon Kåshagen,  
 midt i sentrum, regulert for 70 boenheter, 5 ferdigbygd hvorav 4 solgt pr. d.d. Unge familier 
 vegrer pga skoleusikkerhet. NB! Her er satset ca 15 mill. av privat kapital, på tross av liten  
 oppbacking fra lokale myndigheter. NB! Feltet er oppført under MOELV i RK's oversikt (!!).  
* Næroset sentrum 3, godkjent reguleringsplan for bolig og næring mellom Næra og 
 Nærosvegen (Even Haukåssveen). Ca 50 boenheter + næringslokaler. Islagt inntil videre p.g.a.  
 usikre framtidsutsikter for tilflytting av unge og initiativrike krefter. 
* Private tomter: mangler sikker  
 oversikt, tallfestes derfor ikke 
 MERK: Nåværende planavdelingen har  
 vært positive til utviklingen i Næroset og  
 ønsker tettstedsutviklingen velkommen. 
 
NÆRINGSDRIVENDE / ARBEIDSPLASSER 
* Buvika industriområde:  
 Ringsaker Alm., RingAlmTre,  
 BM, JaTak (58)   
* Kiwi Næroset (40) 
* O.L. Engen mek. verksted (25) 
* Hedmark Bilsenter(20) 
* Moelv mekaniske (12) 
* Ecura bo og habilitering (22) 
* Fagernes barnehage (12) 
* Fagernes skole (16) 
* Hulleberg Maskin (7) 
* KF Trafikk (6) 
* Byggmester Kåshagen (10) 
* Regnskapskontor (3) 
>> SUM:  240-250   ++ en rekke enkeltmannsforetak  
 
ANNET 
* 2021 bygges ny bru over kanalen og omlegging av kryss ved Nærvang, forbedrer  
 trafikksikkerheten sterkt. 
* Nærosinger er viden kjent for sin sterke dugnadskraft (kunne ramset opp en mengde 
 eksempler), merk: mye av ryggraden i dette miljøet skyldes foreldrebekjentskap  
 gjennom skolen. 
* Nyoppusset tidl. rekreasjonshjem (Solbjør) ledig for ny drift 
* Barnehagen vegg-i-vegg med skoler er populær, med ventelister 
* I 2016 ble det i Fagernes skole investert 12 mill. i riving, infrastruktur, grunnarbeider,  
 uteområder og ny gymsal. Alt er på plass for et permanent skolebygg, med nokså ny barnehage  
 som nabo. Paviljongen kan lett utvides til å huse flere elever, og krever lite vedlikehold i  
 nærmeste framtid.  
 



 
SPESIELT 
 
* Næroset - en sterk og helt unik merkvare. "Lucky-effekten" gir stadig  
 positiv oppmerksomhet og medfører umiddelbart smil og gode  
 følelser, landet rundt - en verdi å ta med seg framover. Tillitsskapende,  
 kreativ og humørfylt.  
 
 
 
>>> - og, det kan ikke sies for ofte: INGEN andre småskolesamfunn herover kan vise til maken  
 kraftsatsing på framtida, med et levende barnerikt sentrum. Alt i trygg gangavstand, i frisk luft  
 og kort vei til hele verden for øvrig :) 
 
 

. . . .  hvis det nå skulle vise seg at vi - på tross av alt her nevnt, på tross av de hundrevis 
enkeltstemmer og innspill fra befolkningen - likevel taper skolekampen . . .  

hva slags beskjed vil dette være til andre rundtomkring i distrikts- 
Ringsaker som lurer på om de  skal satse - eller ei?? 

 
Men, som alltid i Næroset; vi ha trua på de gode krefter. Så lenge vi orke. 

 
Næroset 2021 

 
Hilsen oss som står for denne oppstillingen på vegne av æller så mange 

 
Elin    Frank    Hans Chr   Heidi   Helge   Inger  Jon   Kristian  Knut   Morten 


