
Stangeavisa 20.01.23 av Rune Aasen 

ILSENG: – Ilseng må framsnakkes!  
– Vi synes det er fint på Ilseng, men synes andre det? For hvis ingen har tro på 

småstedene, skjer det ingen ting, sier superpatrioten på Ilseng, Hans Kroglund. Han var 

en av et femtitalls møtedeltakere på Ilseng samfunnshus onsdag kveld. Der arrangerte 

Stange kommune det siste av en rekke dialogmøter i de mindre tettstedene i Stange. 

Temaet har vært tettstedutvikling, og innbyggerne ble invitert til å komme med innspill. 

Den store oppslutningen om møtet på Ilseng sier mye om forhåpninger til en positiv 

utvikling. Ikke minst er det store forventninger knyttet til utbyggingen av fengselet og 

hvilke ringvirkninger det vil få. 

Det gode liv 
Innledningsvis har dialogmøtene hatt en mentometeravstemning om det gode liv på stedet. På Ilseng 

var noen av de store, positive sidene: nærhet til Hamar, kort avstand til skole og barnehage, stedet 

har et aktivt idrettslag, og ikke minst, her er Ilsengstiene. Stinettet tiltrekker seg mange turgåere 

langt utover Ilseng og nærområdet. Nå er håpet at fengselsutbyggingen vil øke tilflyttingen til stedet 

der fire elver møtes. 

Skolevei 
Hele 85 prosent av barna som går på Breidablikk kan gå til skolen. Fra tomtefeltet som det er mulig 

å bygge ut på Hamarsida, vil det ikke være trygg skolevei. Jernbanen må krysses. Her er det snakk 

om å bygge en undergang med gang og sykkelvei når jernbanen bygges om til elektrisk drift. Det 

ligger nok litt fram i tid. Derfor ble spørsmålet om det ikke var mulig å gjøre det tidligere, eller ville 

det ha vært mulig å bygge bru i stedet for undergang. 

Jernbanen 
At jernbanen byr på utfordringer er så, men banen fra Hamar til Elverum som altså passerer Ilseng, 

har vesentlige positive sider. Toget burde kunne bli et godt kollektivtilbud med flere avganger enn 

de fire som er i dag. Hva med "togtrikk" fra Elverum til Hamar? 

Men møtedeltakerne hadde en klar erkjennelse av at kollektivtrafikken ikke ville bli bedre uten 

befolkningsvekst på Ilseng som burde være et attraktivt sted å slå seg ned med kort vei til Hamar, 

Stange, Løten og Elverum. 

Utnytt ledige elevplasser 
Igjen, boligutbygging og tilflytting er avhengig av at skole og barnehage opprettholdes. Hvis den 

legges ned, går det nedover med Ilsengsamfunnet. Hans Kroglund mener at det ville være 

samfunnsøkonomisk fornuftig å tilrettelegge for at de skolene som allerede er der utnyttes fult ut 

framfor å bygge nytt. På Ilseng er det i dag plass til flere titalls elever. Det samme er tilfelle hvis 

man skal se til en annen nedleggingstruet skole, Åsbygda. 

Utvikle tettstedene 
Leder av planutvalget i Stange kommune, Helmik Slora Kristiansen understreket avslutningsvis at 

grunnen til at kommunen har invitert til dialogmøter om kommuneplanen er fordi man vil satse på å 

utvikle de forskjellige tettstedene i kommunen og ikke bare områdene langs jernbanens InterCity-

strekning. 

En god del av kvelden gikk med til å diskutere forskjellige sider ved utviklingen av Ilseng. 

Synspunktene ble presentert for hele forsamlingen. 

–Folk var samstemte, konkluderte møteleder Siw Niva, arealplanlegger i Stange kommune. 


