Lunkelia – og medvirkning.
Det er med glede at vi har registrert at Ringsaker kommune nå har tatt et steg i riktig retning ved å
vurdere å ta ut FB8 Lunkelia fra kommuneplanens arealdel, og tilbakeføre området til et LNF område.
Som kjent for mange så ble det i 2014 vedtatt i kommunestyret med knappest mulig flertall, en
utbygging av 60 nye hytter i Lunkelia på Sjusjøen. Vedtaket ble gjort uten at man hadde utredet eller
tatt stilling til adkomstvei for området. Et hyttefelt må ha en adkomstvei og vi mener vi at vedtaket
om å legge ut Lunkelia til fritidsboliger ble truffet på utilstrekkelig grunnlag.
Sjusjøen Vel har jobbet mye med Lunkelia saken helt siden 2014. Vi har argumentert og begrunnet i
møter og i skriftlige prosesser, arrangert flere påskeaksjoner og levert over 3000 underskrifter til
ordføreren, for at Lunkelia må tilbakeføres til et LNF område.
Det er derfor gledelig at kommunestyret nå i mars vedtok enstemmig et nytt planprogram for
revisjon av kommuneplanens arealdel. Der står det at Lunkelia har en naturmessig verdi som
nærfriluftsområde for sentrumsområdene på Sjusjøen, og området er en grønnkorridor mellom
sentrum og fjellet. Området gir også en sammenheng mellom seterområdet på Sjusjøen og fjellet, og
er en del av kulturmiljøet. Lunkelia er i en særstilling og kan vurderes å tas ut av arealplanen ved
denne revisjonsrunden. Dette siden reguleringsprosessen så langt ikke har ført fram, og det er
utfordringer i forhold til adkomstvei og friluftsinteresser.
Sjusjøen Vel erfarer at vi nå i denne saken har blitt tatt på alvor i våre synspunkt. Lunkeliasaken
mener vi har blitt en «øyeåpner» for hvor viktig samarbeid og medvirkning mellom kommune og
deltidsinnbyggere er, og vil være i fremtida. For et år siden arrangerte vi et folkemøte med tittelen:
Hva vil vi med Sjusjøen? Dette var et positivt møte der vi fikk gode dialoger om hvilke verdier vi
ønsker skal styre utviklingen på Sjusjøen.
Alle velforeningene i Ringsakerfjellet har i ettertid etablert et nettverk og hatt møter med
kommuneadministrasjonen. Oppslag i media og forskningsartikler peker på at det har vært for dårlig
kommunikasjon mellom politikere i Ringsaker og brukere av fjellet. BOR- prosjektet (Bærekraftige
Opplevelser Reiseliv) ved Senter for reiselivsforskning påpeker dette. De viser samtidig til at
samfunnsdelen i det kommunale planverket er et viktig redskap for å bedre samarbeidet.
Ringsaker kommune er nå så vidt i gang med revisjon av samfunnsdelen av kommuneplanen.
Sjusjøen Vel ønsker dette velkommen og er klar til å delta i denne prosessen med vår stemme -på
vegne av deltidsinnbyggere i fjellet.

Erik Alver, leder Sjusjøen Vel
Tone S. Munz, nestleder Sjusjøen Vel

