
Høringsuttalelse: skolesaken i Nordre Ringsaker 

 

Jeg, Aina Kvarberg er bedriftseier (Kvarberg AS), mor og er bosatt i Åsmarka.  

Jeg ønsker å komme med innspill i forhold til rapporten fra WSP, og skolesaken generelt. 

- Det kan IKKE ses på som negativt at mitt firma Kvarberg AS ikke er har sentrumsnær 

beliggenhet. Det er utelukkende positivt at ett anleggsfirma ikke har basen sin i sentrum av ei 

bygd (eller by for den saks skyld). Jeg mener også at beliggenhet ikke har noe å si da et 

anleggsfirma ikke har fast tilholdssted, men forflytter seg etter hvor anlegg pågår.   

- Jeg reagerer også på hva WSP sin definisjon av en møteplass er. For meg og antakeligvis 

veldig mange andre som har valgt å bo på bygda, så er en møteplass veldig ofte utendørs, 

eller i en av lokalene vi har i bygda. For min del kan det være ett lystig lag på Åsheim, vårt 

bygdehus som både har julefest, 17.mai selskap fotballavslutninger, høstfest for 4H og 

pubkvelder. Eller ved fotballbana under en fotballkamp eller trening, ved skistadion under ett 

lysløyperenn/skitrening, i akebakken, på dugnad der pausa ofte blir lengre en dugnaden fordi 

vi har det så innmari hyggelig, i gapahuken oppi skogen, ved gangstien da jeg lufter bikkja, 

osv. Jeg har ikke noe indre ønske om å gå på kafe, eller liknende. Da hadde jeg bosatt meg i 

en by. Jeg ønsker å bo på bygda, si hei til alle jeg møter, og kanskje slå av en prat. Uansett om 

de er fra samme bygd, nabobygda, eller ett helt annet sted. Jeg synes vi har kjempe mange 

og flotte møteplasser! Det blir ikke fullt rundt bordet i f.eks akebakken, det er plass til alle. 

Sånn er det ikke på kafe! 

- Å trekke frem at vegen gjennom Åsmarka er noe negativt uten å trekke det frem i andre 

bygder som også har samme veg/sterkt trafikkert veg gjennom seg blir feil. Det er likt for alle. 

Det er kanskje bare Lismarka som har ett litt lettere trafikk trykk enn de andre bygdene.  

- I tillegg mener jeg at det bør vektlegges at i Åsmarka blir alle hus som legges ut for salg, solgt 

veldig fort. Vi er ei bygd i vekst, men mangler nok hus, eller tomter. Dette er noe kommunen 

burde ta tak i som ett ledd i utvikling av bygder i stedet for å legge ned skoler fordi elevtallet 

ikke øker. I tillegg bør det vektlegges at vi har det yngste alderssnittet av bygdene, som lover 

godt for befolkningsvekst.  

- Åsmarka er også bygda som ligger litt «midt i», og jeg frykter at om skolen legges ned så vil 

bygda splittes. Dette pga at det er nok like mange som kjører på jobb i retning Hamar som i 

retning Lillehammer. Altså vil ikke alle elevene samlet bli med over til en annen skole. Dette 

viser også undersøkelsen som ble utført av FAU på Åsen.  

- Jeg mener også at det er feil at Brøttum skole og Moelv skole ikke har blitt utredet. De er 

reelle skolealternativer for oss i Åsmarka om «alt anna» blir lagt ned. De burde derfor 

vurderes på lik linje med de andre skolene.  

- Lærerstabilitet, nasjonaleprøver resultater, kultur for læring undersøkelser, 

elevundersøkelser o.l burde vært en del av vurderinga. På Åsen gjør elever og lærere det 

veldig bra! Dette burde telles.  

- Savner også at det sies noe i rapporten om konsekvensen av skolenedleggelse for: 

barnehagen og, idrettslaget.  

- Jeg ønsker å bevare Åsen skole. 

 

Mvh Aina Kvarberg, Åsmarka 05.08.21 

 


