
 

Referat møte om utvikling av Tretten sentrum 
Dato:  26.06.19 

Sted:  Havrebua, Stavsplassen 

Deltagere: 52 personer til stede 

 

PROGRAM 

• Innledning ved ordfører Brit Kramprud Lundgård – kommunens rolle og ressurser.  

• Svein Reistad, styreleder Stavsplassen – bakgrunn for møte, hva gjør vi med Tretten 

sentrum? Dårlig med vedlikehold – private og offentlige. Utvikling. Identitet. Oppvekst 

Tretten 

• Helge Hauan, planavdelingen i Øyer kommune – orienterte om eksisterende planer 

• Innspillsrunde om utfordringer vedrørende forskjønning, renhold og oppgradering av 

sentrum, samt mulige tiltak 

 

En engasjert gruppe innbyggere kom med mange gode innspill, og dette er et konsentrat av disse: 

Utfordring Tiltak 
Manglende vedlikehold blant private 
grunneiere 

Oppfordre til kantslått, maling etc 

Manglende vedlikehold av offentlig eiendom og 
arealer 

Ordfører kontakter rette vedkommende i 
kommunen for å få iverksatt kantslått og andre 
nødvendige tiltak 

E6 skal bygges ut med to tuneller og muligens 4-
felt, hvilke konsekvenser får dette for Tretten 
sentrum? 

Lite avklart, annet enn at Nye Veier har fått 
oppdraget 

Det er mye rot, søppel og generelt lite koselig 
langs vegene i bygda 

Vi kan etablere en eller flere dugnadsdager i 
året der innbyggerne oppfordres til å delta. 
Etablere OG tømme søppeldunker 

Gang og sykkelveg opp til Aurvoll skole Dette er en fylkeskommunal veg. Kommunen 
har avsatt penger og vil forskuttere, men blir 
nektet av fylkeskommunen. Ordføreren følger 
opp dette. 

Badedammen/Mølleparken, ikke i bruk.  Få etablert et tilbud til familier, benker, griller 
etc. (dette er på gang). Etablering av 
sandvolleyballbane og treningsapparater 

Amfiet lenger opp i elv, kan brukes til konserter Flytte triumfbuen, etablere en scene 

Dreper ’n (badeplassen) Badeplassen trenger utgraving, mye løsmasser 

Gangbrua som ble borte i parken Bygge ny bru 

Coop bygget forfaller Oppussing er på gang, kontakt ansvarlig i COOP 
Innlandet 

Kommunale boligtomter mangler, finnes i 
arealplanen 

Må reguleres. Legg til rette for rimelige tomter 



 

Bådstøtjønnet er ikke fint Fylle søndre tjønnet når tunellen bygges, 
oppgrader nordre 

Butikkene, går de bra? Sterk oppfordring til innbyggerne: bruk 
butikkene!! 

Gjengroing Hogge skog, flere steder, både kommunen og 
private 

Lite hyggelig velkomst når man svinger av E6 Beplantning ved innkjøringa, velkommenskilt på 
E6 

Lite oversiktlig og manglende koordinering når 
det gjelder arrangementer i bygda 

Etablere en aktivitetskalender for kommunen 
(Ref Anm: Hvis arrangørene er flinke til å legge 
inn sine arrangementer finnes løsningen i 
Kulturnett Oppland ) 

Julebelysning Tretten, lite pent montert Kontakte montør og sørge for vakrere 
dandering 

Stort turnmiljø som mangler hall Bygge basishall, interkommunalt samarbeid gir 
60% tippemidler. 7mill for påbygg eller 14mill 
for egen hall. 

Vikeplikten ovenfor sidevegene respekteres 
ikke av de som kjører Kongsvegen 

Gjør Kongsvegen til forkjørsveg 

Benkene på Coop’en Finnes det alternative plasseringer? Nordsida? 

Hvordan ser verden på tretten og Treslinger? Få noen utenfra å komme med betraktninger 

Hvordan er Trettens omdømme? Spre de gode historiene, bygge merkevaren 

Hvordan organisere arbeidet med oppgradering 
av sentrum? 

Etabler et bygdelag med ildsjeler som evner å få 
med seg flere 

Manglende sanitærforhold på bussholdeplassen Etablere toalett 

 

Videre arbeid 

For at noe skal skje og vi får framdrift må det ildsjeler til. For å dra i gang arbeidet trengs det en 

arbeidsgruppe. 

Arbeidsgruppen har følgende «mandat»: TRETTEN TILTAK PÅ TRETTEN som kan bidra til 

oppgradering, forskjønning og møteplasser i Tretten sentrum. 

Som arbeidsgruppe ble følgende oppnevnt:  

• Mari Kjørstad, tlf 483 68 476 

• Kristian Midtmageli, tlf 992 53 203 

• Bygdekvinnelaget, Hanne Mette Aarnes, tlf 456 08 231 

• Åse Harjo, tlf 911 83 235 

• Erik Simengård, tlf 900 50 016, erik.simengard.01@gmail.com 

• Henning Holmbakken, Øyer kommune, tlf 917 07 016 

Henning Holmbakken innkaller arbeidsgruppa til oppstartsmøte i august. 

Øyer, den 26.06.2019 

Henning Holmbakken 

Referent  

https://kulturnett.oppland.org/hva-skjer/#viewtype:list/templatetype:1/daytype:1/params:{%22Categories%22:%220%22,%22SearchText%22:%22%22,%22DateFrom%22:%2227.06.2019%22,%22DateTo%22:%2231.12.2019%22,%22Municipalities%22:%22%C3%98yer%22,%22Kunde%22:%22oppland-v2%22,%22Id%22:%22%22,%22ItemDate%22:
https://www.gulesider.no/mari+kj%c3%b8rstad+tretten/77316865/person
https://www.gulesider.no/hanne+mette+s+aarnes+tretten/73661914/person?page=1&query=hanne%20mette%20aarnes
https://www.gulesider.no/%c3%a5se+harjo+%c3%b8vsteg%c3%a5rd+tretten/80414873/person?page=1&query=%c3%a5se%20harjo
mailto:erik.simengard.01@gmail.com

