
 

 

Sensitivitet: Intern 

Ogdnal iLag 

Her er innspillene som kom opp på vårt innspillsmøte den 16.3.22. Vi tar med 
oss innspillene til møtet med kommuneadministrasjonen den 28.3.22 kl 18.30 
på Gildevangen. Det er 30 forhåndspåmeldte deltakere.  

 

Følgende spørsmål ble stilt på innspillsmøtet: 

 

Hva skjer hvis Ogndal skole legges ned? 

Da blir det veldig dårlig stemning 

Mindre tilhørighet, økt utenforskap 

Dårligere psykisk helse 

Ei bygd uten vekst.  Det betyr en by med mindre vekst 

Befolkningsnedgang 

Mister den viktigste sosiale arenaen for de unge 

Det blir vanskeligere for innflyttere å komme inn i miljøet 

Lag og foreninger som samler barn og unge faller bort. 

Generet et tap av et naturlig senter for aktivitet. 

Det er fare for at gårdene oppe i bygda bli lite attraktive som boplass. 

Da kan Ogndal ikke lenger kalles en bygd i Steinkjer. 

Økt sentralisering  

 Kan dugnad sentraliseres 
 Gir sentralisering positiv utvikling for Steinkjer kommune? 
 Vi ser for oss en negativ utvikling i bygda 
 Folk flytter nærmere sentrum 
 Mest begravelser i kapell og kirke 
 Redusert befolkningsvekst og inntektsvekst i kommunen 
 Boligprisene synker. Lite attraktivt marked 
 Forgubbing 
 Eldre kan ikke regne med frivillige til å hjelpe seg. 
 Lite miljøvennlig med så mye kjøring 

 

 

Hvis vi snur spørsmålet: Hva skjer hvis skolen blir bevart? 
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Er det sammenheng mellom bolyst og skole i ei bygd? 

Skole og barnehage er forutsetning for bolyst 

Tilhørighet blir viktigere for å motvirke utenforskap 

Samhold og dugnadsånd 

Skole og barnehager er limet i nærmiljøet 

Skole og barnehager gir tilhørighet til friluftslivet i nærmiljøet 

 

 

Organisasjoner som er avhengige av skolen 

Alle lag og foreninger 

Ogndal IL 

4H 

 

Vi vil fortsette å utvikle bygda og ser for oss følgende nyskapninger for bedre 
bolyst allerede i 2025: 

Organisert idrett / aktivitet 

Etablering av nye aktiviteter som kan samle flere. 

Yoga 

Akekonkurranse 

Løpskonkurranser 

LAN med streaming av e-sport 

Stort skianlegg med alpinbakke 

Engasjerte pensjonister 

 

 

Hvordan ser vi for oss boligutviklingen i bygda i 2025? 

Tomter og boligbygging i 2025: 

Flere har bygd seg hus 

Fire nye boliger i Furuhaugen 

Seks nye boliger i Røysing 

Startet aktiv tilrettelegging av livsløpsstandard finansiert av husbanken 
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Det planlegges desentraliserte trygghetsboliger for eldre 

Ogndal inviterer til  et trygt bomiljø 

Vi har en mer lokal forvaltning av tomter med økt medbestemmelse 

Vi er et område med etableringsboliger for ungdom 

Bedre og større tomter tiltrekker seg andre grupper kjøpere 

Markedsføre spredt boligbygging, såkalte LNFR-områder 

Tilrettelagte boliger der eldre kan klare seg selv uten å belaste hjemmetjenesten 

Ungbohus 

Studentboliger med el.sykkelutleie på Vibe 

 

Hvordan er tilbudet for barn og unge i Ogndal i 2025? 

Vi har fortsatt skole i Ogndal fordi kommunen har skjønt at vi må ha det  

Vi har to barnehager 

Vi har aktivitetspark, ungdomsklubb og butikk 

Vi har mer ungdomsaktiviteter 

Vi har et fritidstilbud for ungdom like etter skoletid 

 

Hva kan vi tilby av friluftsaktiviteter / turisme i 2025? 

Ogndal kan skilte med et av norges beste friluftsområder 

Infotavle med QR-koder ved Fagerheim 

Vi tilbyr guidede fjellturer 

Vi tilbyr rideskole og rideturer 

Kommuneskogen er styrket 

Vi tilbyr laksefiske, kanopadling og grottevandring 

Mokk gård leier ut hytter 

Villmarksovernatting i helårsigo og tretopphytter 

Større gocartbane 

Egne løyper for hundekjørere 

Sykkelløyper 

Skiløypenett mellom Stod, Ogndal og Henning 
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Motorcross 

Scooterløype 

Aktiviteter i Giskås skytefelt 

Parkering ved lysløypa 

Bedre prepping av løypa 

 

Hvordan er næringsutviklingen i Ogndal i 2025? 

Primærnæringene står fremdeles sterkt i bygda. 

Det er flere arbeidsplasser 

Vi har et «helsehus» med bl.a. treningssenter som samtidig er møteplass for eldre, de som sliter med 
mental helse, barselgrupper og andre med behov. 

Kontorlandskap i vakre omgivelser. Hjemmekontor 2.5 

Aktivitetene i Ogndal tiltrekker seg folk fra sentrum og nabobygder 

Større arrangement 

Næringsarealer 

Inn-på-tunet tilbud 

Andelsbruk i hage / dyrking. Lære å dyrke til eget bruk 

Kaffebrenneri. Gårdskaffe med lokale brodukter 

Styrke eksisterende landbruk. I dag produseres 11% av melka i Steinkjer kommune ovenfor Støa. 

IKEA-butikk? 

Hytteservice  

Næringsarealer mellom Stod og Ogndal 

Større bil – og landbruksverksted 

Inkubator med næringsaktører der ingen skulle tru…osv med fokus på mat, natur osv 

Solid matproduksjon 

Økt turisme 

Utnytte Jens Kvernmo-effekten 

Utvikle Ognamartnan 

Kreative overnattingsmuligheter. Glamping, tretopphytter 

17% av melka i Steinkjer produseres i Ogndal i dag 
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Hvordan er status for samferdsel / infrastruktur i 2025? 

Bedre transporttilbud / minibuss 

Legge press på fylket for vedlikehold og asfaltering av fylkesveger 

Mer fleksibilitet med skolebussene. Ta med passasjerer selv om de offisielt ikke er i rute. Økt 
fleksibilitet, mindre sentralstyring fra AtB 

Bestillingstransport til fjellet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


