
 

Med vennlig hilsen 

Ingunn Trosholmen 

Ordfører 

 

Invitasjon til grender og bomiljøer 
Innbyggermøte - kommuneplanens samfunnsdel 
Lillehammer kommune inviterer innbyggerne til en workshop/arbeidsmøte under paraplyen grender og 

bomiljøer. Møtet er en del av innbyggermedvirkningen i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Samfunnsdelen er en overordnet, strategiske plan som skal legge viktige premisser for prioriteringer og 

arbeidsmåter i Lillehammer-samfunnet fram mot 2040. 

Det blir servert kaffe/te og noe å bite i. 

Påmelding 
Følg lenken for å melde deg på, innen 22.3.22. Av 

praktiske grunner, settes det et tak på 60 deltakere.  

Gruppearbeidet er tenkt organisert geografisk. Vi ber 

derfor om at dere melder dere på med både navn og hvor i kommunen dere bor.  

Program: 
• Velkommen v/ordfører Ingunn Trosholmen 

• Kort informasjon om planarbeidet v/strategisjef Dag Vågsnes 

• Gruppearbeid/workshop 

• Oppsummering 

Om satsingsområder i planen 
Følgende satsingsområder er foreløpig pekt ut i arbeidet med planen: 

• Gode hverdagsliv 

• Attraktiv kommune 

• Ansvarlig tjenesteprodusent 

I tillegg er det pekt på noen perspektiver som skal gjennomsyre arbeidet med alle satsingsområdene: 

Bærekraft - Utvikling – Samarbeid 

 

Klikk her for mer informasjon om planen 

Spørsmål i workshop/gruppearbeid 
Med dette som bakteppe ønsker vi å høre deres synspunkter på følgende:  

1. Hvilke overordnede grep fra kommunen vil være viktig for å bidra til en god utvikling der du bor? 

2. Hvordan kan grenda/området du bor i selv bidra for å sikre en god utvikling? 

3. Hvordan tror du folk som ikke bor i Lillehammer, ser på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i 

dag? 

4. Hvordan ønsker du at folk som ikke bor her, skal se på Lillehammer-samfunnet og oss som bor her i 

2040? 

5. Er det andre spørsmål du ønsker å løfte fram, og som vil være viktig for utviklingen av Lillehammer-

samfunnet fram mot 2040? 

Tid og dato: 29.03.2022 kl. 18-20 

Sted: Kulturhuset Banken 

Påmeldingsfrist: 22.03.2022 

 

https://forms.office.com/r/KisgKSYrMV

