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Visjoner for Åsmarka  

Åsen skole må bestå som oppvekstsenter/nærmiljøskole. Åsen skole har samlokalisering med en av 

bygdas to barnehager, idrettsanlegg med høy standard, turveier og skiløyper. Skolen bruker 

omkringliggende natur aktivt - Kattdammen, gapahuker, bålplasser, Næra, stier, skiløyper. Uteområdet 

ved skolen fungerer som samlingssted for barn og unge. 

Åsen skole har stabilt høyt elevtall, men har plass til flere. Åsen skole har stabil lærerstab.  

Med hovedsykehus i Moelv, Ringsaker som attraktiv tilflyttingskommune, Åsmarkas naturressurser 

og flotte beliggenhet, tomtemulighetene og korte avstander til samtlige Mjøsbyer og fjellet, er det en 

selvfølge at bygdeutvikling vil skje.  

Åsmarka kan tilby romslige tomter for eneboliger, men også bosetting på gard, småbruk, tidligere 

husmannsplasser og ideelle plasser for eldrefellesskap og minihus. I Åsmarka er der store 

tomtepotensiale som ikke går på bekostning av dyrka eller dyrkbar jord.  

Ringsaker kommune må kjenne sin besøkelsestid og utvikle Åsmarka videre sammen med 

lokalbefolkningen: 

- Det må bygges gang- og sykkelveg på resterende traseer langs riksveg 216. Det skulle bare 

mangle!!! 

-  Det må tilbys et mangfold av botilbud - se over.  

-  Landbruket i Åsmarka må anerkjennes for sin store verdiskaping: beitebruken, aktivt skogbruk,         

bøndene, matproduksjonen, arbeidsplassene. 

 -  Næra, denne vakre innsjøen, fikk et ufortjent dårlig rykte i den såkalte «Næra-saken». Det er nå på 

tide å tenke utvikling av badeplasser, overnattingsplasser, båtliv med mer. Stort potensiale for rikt 

friluftsliv ved Næra.  

-  Det er mye å bygge videre på for bygdeutvikling: sterke organisasjoner i bygda, tur- og 

skiløypenett, godt samarbeid med nabobygder, mange ressurspersoner i nordre Ringsaker og sterk 

identitet som åsmarkinger. Sjølsagt har mye ligget i «dvale» gjennom pandemien.  

-  De stedbundne arbeidsplassene i Åsmarka er: skolen, to barnehager, håndverkere, Kvarberg, AS 

Matstasjonen og landbruket. I tillegg ser vi at flere har utviklet hjemmekontor i Åsmarka tilknyttet 

ulike næringer.  

-  I Åsmarka bor noen familier fortsatt tett ved i tre og fire generasjoner. Dette er en kjemperessurs for 

kommunen - familiene løser omsorgsbehov, barnepass, transporter, kontakt mellom eldre og yngre til 

helsebringende fordeler for de fleste. Det må ikke være tjukke slekta heller for at kontakten mellom 

ulike generasjoner øker kvaliteten på møteplassene.  

 
Bygdeutvalget i Åsmarka vil presisere at vi ser de samme feil og mangler ved rapporten som FAU ved 

Åsen skole peker på. De gjentar vi ikke. Åsen skole ligger i midten av alle skolene i nordre og har slik 

sett mer logisk kjørevei for mange.  

 
Med alt som over er pekt på: Åsen skole må leve videre!  

 


