
INNSPILL FRA 
ELGÅSEN, 

AKSJØEN OG 
KUÅSEN VEL 

(EAK VEL)



EAK vel

EAK (Elgåsen, Aksjøen 
og Kuåsen) vel, ingen 
stor bankkonto, styrken 
er dugnad.

Antall hytter, ca. 490 Antall medlemmer, ca. 
390

EAK vel er positive til
utvikling.

Hvor bør
utvikling/utbygging
prioriteres?



Overgangssonen, 
nord for Kroksjøen

◦ Utbygging av infrastruktur innenfor Kroksjøen

- Styrets anbefaling: 

- Behandles på neste årsmøte

• I dagens situasjon ønskes ingen videre utbygging 
av Vann – og avløp.

• Begrunnet:

- Store investeringer i infrastruktur, krever fortetting.

- Høge investeringskostnader.

- Ikke økonomisk bærekraftig, liten bruk av stor 
investering.

- Mange har tilfredsstillende løsninger i dag, tett tank, 
bærer vann fra tappepunkter og strøm.



Hva vil vi med Sjusjøen

Urbanisering, Sjusjøen er «forstedenes» samlingspunkt og senter.
Sentertilbudene har ikke økt, kun forbedret siden 1960/70.

Planprosesser, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Savner en samlende strategi og visjonære 
planer. Savner krav og oppfølging av rekkefølgebestemmelser. Savner helhetlig plan for samferdsel.  

Offentlig engasjement, ønsker et sterkere engasjement av kommunen i utvikling av området. Hva 
vil dere med Sjusjøen?. Hvilke kvaliteter ønsker dere?

Investorer med langsiktige horisonter og gode forbindelser/kontakter.



Spørsmål til grunneiere og kommunene.

Hva er Sjusjøen, som en geografisk enhet?

Er sentrumstilbudene gode nok eller foreligger det planer og tanker om framtiden?

Hvor ønsker kommunen og grunneiere utbygginger?

Er det samarbeid og gode samtaler mellom Ringsaker og Lillehammer kommune?

Vil utbygginger av sårbare arealer medføre restaurering av andre arealer?

Er det god kontakt med investorer og eventuelt er de langsiktige?



Hva vil vi med 
Sjusjøen

Kvaliteter, hva finnes og hva ønskes?:

Godt løypenett
Ansvar og brukere

Gode relasjoner mellom grunneiere og hyttebrukere. 

Klima

Geografisk plassering

Til nå har hytter og tomter solgt seg selv.

Terreng og topografi

Hva mangles for at kommunen og grunneiernes strategi skal 
bli tilfredsstilt?



Hva vil vi med Sjusjøen, innspill

Status 
brannberedskap

Renovasjon

Samferdsel, 
trafikksikre 
løsninger, 

parkering, gang- og 
sykkelveger

Merking av stier, 
løyper og 

veger/nummer Tilbud i sentrum


