
Referat fra møte i Lillehammer Rotaryklubb 

Møtetidspunkt Tirsdag 21. mai 2013 

Møtested Rica 

Møteleder Merete Frisenberg Sundgaard, 22 medlemmer til stede 

Gjester Johan Schei, Gunnar Roger Sandvik (observatør, men tatt opp som medlem) 

Tre minutter Audun G: dugnad utsatt til neste uke pga været; Svein B: påmelding til 
Kulturstua i Ro; subsidiert pris på kr 150/person, ta med ektefelle, 
felleskjøring legges det opp til. Mer info senere. 

Annet Bjørn Skoglund presenterte nytt medlem Gunnar Roger Sandvik, ble tatt opp 
og overrakt Rotary-nål, har vært medlem tidligere, jobber i Statens Vegvesen. 

Hovedtema Lillehammer 2034 

Foredragsholder Odd Sigmund Brøste 

Kort om foredraget Brøste sa at tre personer hadde dannet ”Forum Lillehammer 
2034”: Formålet var å tenke stort a la Lillehammer 94. 
Formålet var å få fram et mulighetsbilde over viktige mål 
som krever noen år på realisering. Han stilte spørsmål om 
hvorfor vi lyktes i 94, og svarene var: klare mål, utnytte 
muligheter rundt oss, skaffe nødvendig kompetanse, være 
attraktive og tenke stort. Kan vi gjøre det samme for å få: 
nytt sykehus, universitet, dobbeltspor, øst-vest 
forbindelse, legge til rette for arbeidsplasser innen IKT, 
helse osv – for begge parter. Eller skal vi fortsatt være 
Lille-hammer. Han lanserte tanken om Nord-Mjøsa kommune 
inkludert Øyer, Gausdal og Nordre Ringsaker med 46.000 
innbyggere og som gir større fysisk plass. Et problem i Lhmr 
er mangel på areal, eller er det det, eller er det måten vi 
tenker utnyttelse på? Andre viktige stikkord var at Lhmr bør 
bli et framtidig trafikk-knytepunkt, og viktig i en 
overordnet samferdselsstruktur der bedre vei og jernbane 
mellom øst og vest må være prioritert (vei fra Bergen til 
Stockholm og forbindelse mellom Bergensbanen og Dovrebanen. 
Han gikk deretter inn på konkrete mål for Sykehus, HIL, Lhmr 
trafikkterminal, vanninntak, Gjøvikbanen, Jørstadmoen som må 
knyttes tetter til Lhmr (inv på 7800 mill kr), 
promenadeveien på sykkel til Moelv lang Mjøsa, og Hovemoen 
bolig og friluftsområde. Videre gikk han mer detaljert inn 
på prosjekter som ny jernbane/veitrase til Moelv, ny bru til 
Jørstadmoen og kriterier for attraktive boligområder. 
Problemstillinger rundt industritomter og vanninntak ble 
også nevnt, videre scenarier for kobling mellom Hafjell og 
Sjusjøen. Et siste budskap er at Lhmr må endre holdning fra 
det tilbakelente, og påvirke omgivelse for å få til den 
utviklingen vi selv ønsker. Samferdsel er det viktigste, men 
han mente også at sykehus ikke kunne være på Hedmarken kun 
en time fra Sentralsykehus i Oslo, dvs Lhmr er det naturlige 
sted. I den livlige dialogen etterpå ble det gitt honnør for 
initiativet og at vi trenger å ”framsnakke Lhmr”, få 
videreført tankene og at kulturnæringene må med, og 
antagelig noen kvinner i Forumet. Takk for et spennende 
foredrag, som vi nok kan ta opp igjen senere.     

Referent Svein Bergum 

 


