
Åpent brev til kommunestyret fra innflytterne i Nordre-Ringsaker.  15.08.2020 

 

Dette brevet er forfattet med hensikt å gi perspektivet fra oss innflytterne. Og vise hvilken ressurs 

bygdene er for vekst og utvikling i Ringsaker. Men da gjelder det å utvikle bygdene videre, ikke 

avvikle skolene. Utviklingen koster kommunen minimalt, her er det dugnadsånd og initiativ så det 

holder. Men vi trenger stabilitet, trygghet og det får vi dersom vi får beholde skolene våre. 

Ringsaker er en nydelig kommune, det er vi alle enige om, det var derfor vi flyttet hit. 

Vi pakket og forlot urbane strøk for en ny tilværelse i landlige omgivelser. Og vi har aldri angret, men 

nå er det mange som føler på usikkerhet. 

Vi kom langveisfra, ikke på grunn av Mjøsparken, flotte brygger eller skyskrapere i tre. 

Vi kom fordi vi ønsket en landlig livsstil, ren luft, utsikt til skog, vann og turstien rett utenfor døren. Vi 

kom fordi vi ikke ønsker å bo urbant. Vi søkte oss til et av de minst urbaniserte strøkene i Norge.* For 

du verden så vakkert det er her. I våre øyne er dette Ringsakers største trekkplaster. Hadde det vært 

flere hus å kjøpe her oppe, hadde vi garantert vært en enda større gruppe. 

(*Totalt bor 18 692 innbyggere i spredt bebyggelse (2019) – mer enn i noen annen kommune i 

landet.) 

Flere av oss oppdaget Nordre Ringsaker på vei til Sjusjøen, vi fant fantastiske perler som lokket med 

bygdeskoler, fellesskap, dugnadsånd, idrettslag på dørstokken, natur og en aktiv livsstil. Det var 

levende bygder med varme som lokket oss hit. 

Tar dere fra oss skolene har vi snart bare naturen igjen.  

Nettopp skolene er et viktig trekkplaster. Her leker ungene sammen på tvers av årstrinn. De små 

lærer fra de store, de store lærer å ta hensyn til de små. Det finnes en form for støtte, samhold og 

utvikling som er store skoler sjeldent forunt. Det er ikke perfekt, noen faller utenfor, men det skjer på 

store skoler også. 

Vi ser de unike mulighetene disse skolene har: gruppesamarbeid på tvers av trinn, uteundervisning 

og svært god oppfølging av hver elev. 

Vi sier ikke at dette ikke skjer på store skoler, vi sier at dette fungerer unikt bra på bygdeskolene. Vi 

vil ikke miste dem! 

Noen av oss har valgt å bo her fordi de vet at barna hadde falt utenfor på store skoler. På 

bygdeskolen blomstrer de. Mobbing, utestenging og ellers negative ting blir oppdaget raskere på små 

skoler enn på store. Noen mener det kan være vanskelig å finne venner i små klasser, men nettopp 

derfor er det så fint at elevene leker med hverandre på tvers av trinn. Det skjer sjeldnere på store 

skoler. Det er et tettere miljø blant elevene, bedre kontakt mellom elever og lærere, samt at 

foreldrene også kommer tettere på. Alle barn blir sett, og de blir sett av mange. Argumentet om at 

skolene ikke har høy nok pedagogisk kvalitet, stiller vi oss undrende til. Ingen av oss har opplevd at 

det er et problem. 

Det å være få er ikke en sårbarhet, det er en styrke. Da er det lettere å ha toleranse for at vi er 

forskjellige og hvert individ teller mer. Alle her har prøvd storsamfunnet, men funnet ut at det er de 

små kåra som gir oss og barna våre den tryggheten og samhørigheten vi trenger for et godt liv. 

 



Å få lov til å gå på skole i nærmiljøet gir tilhørighet til og stolthet for plassen du kommer fra. Visst er 

vi alle stolte over å bo i Ringsaker, men for unga er det det nære som teller. Det er her i nærmiljøet vi 

må bygge kunnskap og identitet. 

Vi vil ikke sette seksåringene våre på en buss og stjele en time i reisetid fra deres korte hverdag. 

Hvordan skal det bli tid til fritidsaktiviteter og lek på ettermiddagen da? De skal også gjøre lekser, 

spise sine måltider og få nok søvn. Vi vil at barna våre skal kunne gå til fots eller sykle til skolen som 

er nær der de bor. 

Vi vil ikke øke presset i tidsklemma vi allerede har som småbarnsforeldre. For mange av oss vil den 

ekstra reisetiden med henting og bringing fra en avsidesliggende SFO bety utflytting. Dette til tross 

for at vi må selge med tap da eiendomsverdien vil gå drastisk ned. Det er i grunn underlig at 

kommunen ønsker å gjøre så store arealer av egen kommune tungrodd og uattraktiv for 

barnefamilier. 

Vi valgte en landlig livsstil, vi valgte å ikke bo urbant, vi valgte Nordre Ringsaker. 

La oss beholde de levende bygdene vi forelsket oss i. 

 

Med håp om en fremtid for levende bygder i Nordre Ringsaker 

 

Signert: 

Anya Bratberg, Åsmarka, innflytter fra Sarpsborg. 

Birka Schmidt-Bäumler, Næroset, innflytter fra Tyskland. 

Christian Bålerud, Åsmarka, innflytter fra Hønefoss. 

Inger Christine Groseth, Næroset, innflytter fra Østlandet (oppvokst i Gaupen) 

Grete H Løsnesløkken, Moelv, innflytter fra Lillehammer (oppvokst i Nordhordland) 

Agnete R. Bergfjord, Åsmarka, innflytter fra Hamar (oppvokst i Oslo) 

Fiona Didham, Næroset, innflytter fra  Japan/Skottland. 

Rob Didham, Næroset, innflytter fra Japan/USA 

Kristen Rusaanes, Lismarka, innflytter fra Østfold 

Julia Leontieva Rusaanes, Lismarka, innflytter fra Russland 

Aleksander Røed Helgesen, Næroset, innflytter fra Løten 

Tom Åge Sollid, Åsmarka, innflytter fra Telemark 

Håkon Haugsrud, Åsmarka, innflytter fra Fredrikstad/Trondheim 

Lene Grønvold fra Åsmarka 

Kim Marius Heen, Lismarka, innflytter fra Lillehammer  

Sarah Haugen, Lismarka, innflytter fra Oslo 



Ola Sortåsløkken, Lismarka 

Linn Therese Lande, Lismarka, innflytter fra Hamar 

Petter Hage, Lismarka, innflytter fra Lillehammer 

Kristin Skjerveggen, Lismarka, innflytter fra Voss.  

Ingunn Dohrn, Lismarka, innflytter fra Otta. 

Ole Benjamin Holt, Lismarka, innflytter fra Nannestad via Lillehammer 

Anette Rostad, Lismarka, innflytter fra Dokka.  

Ellen Dypdalen, Lismarka, innflytter fra Oslo.  

Anne Grethe Elvekrok Stensrud, Lismarka, innflytter fra Gausdal. 

Anna Christine Bakken, Næroset, innflytter fra Nord Odal 

Hilde Lundgård, Lismarka, innflytter fra Gjøvik.  

Svein-Tore Heggelihaugen, Lismarka, innflytter fra Sør Fron.  

Heidi Furuholt, Næroset, innflytter fra Hamar. 

Gustav Uhnger, Lismarka, innflytter fra Oslo  

Hege Enger Lunde, Mesnali, innflytter fra Fredrikstad 

Remi Furulund, Næroset, innflytter fra Lillehammer. 

Trine Hoel, Næroset, innflytter fra Lillehammer. 

Annette Kupka,Lismarka, innflytter fra Tyskland. 

Håvard Ranvik Åsmarka, innflytter fra Lillehammer 

Anne Miklavič, Mesnali. Innflytter fra Tønsberg  

Stine M.S.Hage, Lismarka,  innflytter fra Lillehammer 

Stig Jøran Hammershaug, Lismarka 

Siri M.Jørgensen,Lismarka, innflytter fra Selbu. 

Oddvar B. Bakken, Lismarka. 

Kjetil Berglund, Mesnali, Innflytter fra Nannestad via Lillehammer 

Gabriele Berglund, Mesnali, Innflytter fra Litauen via Lillehammer 

Marianne Meland, Mesnali, innflytter fra Hamar.  

Bjørg Kjærem, Mesnali. Innflytter fra Lillehammer 

Eirik Bjarkøy, Mesnali. Innflytter fra Drammen 

Anne Lene Fredriksen, Mesnali. Innflytter fra Follebu 

Siv Johansen, Mesnali. Innflytter fra Rudshøgda.  



Camilla Nordlien, innflytter fra Ringsaker Sør 

Ann-Merethe Nerli og Lars Even Eliassen, Lismarka, innflytter fra Longyearbyen.  

Ueli Maurer, Mesnali, innflytter fra Sveits 

Katrine Kastner, Mesnali, innflytter fra Kolbotn og Egypt 

Trine Lise Castelein Bergengen, Lismarka, innflytter fra Rudsbygd/Lillehammer via Hamar 

Jenny Wold, Lismarka fra Sverige. 

Kenneth Wold, Lismarka fra Lillehammer. 

Monica Fosse, Lismarka fra Lillehammer. 

Janna Brenden, Lismarka fra Russland/Lillehammer. 

Nicolai Brenden, Lismarka fra Russland/Lillehammer. 

Arne Johan Fauskrud, Lismarka  fra Lillehammer  

Line Haukåssveen, Åsmarka. Innflytter fra Rælingen. 

Eir Harstad, Åsmarka. Innflytter fra Lillehammer.  

Dörte Kühn, Mesnali. Innflytter fra Tyskland.  

Ellen Tømte Hagen og Trond Sverre Hagen, Mesnali, innflyttere fra Biri. 

Stine-Gunn Ruste, Mesnali. Innflytter fra Lillehammer  

Trond Solbakken, Mesnali. Innflytter fra Ring via Oslo. 

Jeanett Sagstuen Verge, innflytter fra Løten.  

Øyvor Brovold - Eikehaug, Åsmarka. Innlytter fra Biri via Trondheim.  

Kristoffer Eikehaug, Åsmarka. Innflytter fra Porsgrunn via Trondheim.  

Aleksander Andre Tiller,Mesnali, Trinnflytter fra Løvenstad 

Kristine Julton Tiller, Mesnali, innflytter fra Løvenstad. 

Anne Kari Stenen Tiller, Mesnali , innflytter fra Vinstra via Lillehammer . 

Jan Tore Tiller ,Mesnali ,innflytter fra Løvenstad via Snertingdal. 

Czarina Grace Lunde, Mesnali, innflytter fra Filippinene via Horten 

Elin Marie Skjelsvold, Åsmarka. Innflytter fra Gausdal via Lillehammer.  

Miranda Bouwman, Åsmarka. Innflytter fra Nederland, via Brøttum. 

Remco van der Meer, Åsmarka. Innflytter fra Nederland via Brøttum.  

Beate Søvik Pedersen Mesnali, innflytter fra Nesodden  

Tom Erik Pedersen, Mesnali, innflytter fra Horten . 

Ingrid Hålimoen Elvelund, Næroset. Innflytter fra Øystre Slidre via Moelv. 



Monica Eggen Torvik, Mesnali, innflytter fra Drammen.  

Trine Aaker, Lismarka. Innflytter fra Sunndalsøra via Oslo.  

Linn C.M. Rueslåtten, Mesnali. Innflytter fra Oslo via Østfold. 

Maja Irion, Næroset. Innflytter fra Tyskland via Vestlandet og Oslo. 

Thomas Erik Smeby, Næroset. Innflytter fra Vest- og Østlandet. 

Kristina Tamasauskiene, Lismarka, innflytter fra Litauen/ Lillehammer. 

Vitalijus Tamasauskas, Lismarka, innflytter fra Litauen/Lillehammer. 

Thomas Ånerud,  innflytter opprinnelig fra Skarnes 

Beathe Handeland, Næroset, innflytter fra Sauda 

Urban Malm, Næroset, innflytter fra Sverige 

Hege Cathrine Ørnov, Næroset, innflytter fra Rudshøgda. 

Ingrid Jacobsen, Åsmarka, innflytter fra Hamar. 

Marius Tofte, Åsmarka, innflytter fra Oslo. 

Nina-Therese Henriksen, Mesnali, innflytter fra Lillehammer via Brøttum 

Ingunn Tolvstad, Næroset, innflytter fra Stjørdal via Kongsberg. 

Lene Hagen Sørli, Næroset, innflytter fra Lillehammer. 

Bjørnar Stræte, Næroset, innflytter fra Fåberg via Lillehammer. 

Jan Henrik Rognan, Åsmarka, Innflytter fra Steinkjer 

Runar M. Rueslåtten, Mesnali, innflytter fra Sauda 


