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Vedlegg 1 . Hva er en plansmie? 

 

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.  

 
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan 

vedtas som reguleringsplan av kommunen. Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de 

folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen. 

 

Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres.  

Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som 

samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte. 

  

Det er ikke minst i USA og England at man de siste årene har laget planer for byutvikling på denne måten, men det er også arrangert plansmier i Norge, 

Sverige og andre land. 

Metoden kalles "charrette" i USA, der den er mye brukt i satsinger for å skape bærekraftige tettsteder med ulike typer tilbud fremfor utflytende eneboligfelt og 

næringsparker. I Storbritannia kalles prosessen ”Enquiry by Design”, og den anbefales av regjeringen for å sikre en både rask og demokratisk planlegging.  

 

En plansmie er noe langt mer enn en idédugnad eller et informasjonsmøte. Det er en forpliktende prosess med et klart mål: I løpet av en ukelang workshop 

skal det lages ferdig en plan for et fremtidig byområde. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige organisasjoner, beboere, næringsdrivende og andre 

interesserte borgere inviteres til å delta i prosessen.  

  

Byggeklosser i en plansmie   
Plansmieprosessen har disse hovedelementene: 

- Først får man alle fakta, ønsker og målsettinger på bordet. 

- Deretter lages første utkast til en plan, basert på de beste forslagene og viktigste målsettingene.  

- I løpet av uken blir motsetninger løst og planforslaget korrigert i dialog med deltakerne.  

- Til slutt har man forhåpentligvis kommet frem til et konkret, uttegnet forslag som alle eller flest mulig kan støtte. Forslaget fremmes på et avsluttende 

folkemøte og deltakerne inviteres til å slutte seg til forslaget slik at oppslutningen kan synliggjøres. 

  

Planen vil omfatte utforming av gater, veier, offentlige møtesteder og grøntområder. Man viser trafikkløsninger og plassering av funksjoner som bolig, 

næring, kultur og lek. 

Planen angir hva som bør bevares av eldre bebyggelse, hvor ny bebyggelse kan plasseres, hvilke høyder og dimensjoner den bør ha, og hvilke funksjoner som 

prioriteres i de enkelte delområdene. 
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Planen kan også suppleres med generelle retningslinjer for utforming av bebyggelsen, som materialbruk, evt. tilpasning til eldre nabobebyggelse og 

arkitektonisk karakter.. 

Selve designarbeidet gjøres av et team med kompetente fagfolk; arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter. Disse bør være mest mulig uavhengige av 

aktørene i prosjektet. Samtidig må de være villige til å lytte til alle parter og finne seg i å bli tittet over skulderen mens de arbeider. Fagfolkene skal forene 

aktørenes ønsker med profesjonelle kvalitetskrav.  

 

Ofte nedsettes det også en styringsgruppe, med deltakere fra både designteamet og arrangørene. Styringsgruppen møtes daglig og tar stilling til spørsmål som 

gjelder organisering, fremdrift og prioriteringer underveis. Styringsgruppen kan supplere, men ikke erstatte den brede deltakelsen gjennom folkemøter og 

”åpent hus” i designverkstedet på dagtid. 

 

Hva oppnås gjennom plansmier? 
Det er mange fordeler ved plansmier fremfor en vanlig planleggingsprosess:  

- det går raskere,  

- man unngår at planleggingen blir styrt av bare en parts interesser,  

- det sikres deltakelse og åpenhet,  

- man kan slippe runder med protester og klager mot prosjekter der det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til alle parters interesser. 

  

En plansmie er... 

- av minst fire dagers varighet 

- en åpen prosess som involverer alle parter  

- en samarbeidsprosess med korte tilbakemeldingsintervaller  

- en prosess som skaper en gjennomførbar plan.  

  

En plansmie er ikke… 

- en en-dags workshop  

- en langvarig maratonprosess der alle parter er involvert i alt, hele tiden.  

- en plan utformet av svært få som får konsekvenser for svært mange.  

- en visjons-dugnad som ikke behandler konkrete løsninger. 
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Forberedelser til en plansmie: 
  

Arrangørenes oppgave er bl.a. å sørge for at: 

- alle aktører inviteres og informeres, gjerne gjennom en egen informasjonsavis som sendes til alle i nærområdet. 

- all viktig informasjon foreligger, som kart, gjeldende vedtak, oversikt over stedets historie og eiendomsforhold. 

- viktige eksperter blir innkalt for å uttale seg; f. eks. offentlige myndigheter og eiendomsmeglere,  

- man har egnede lokaler til både designarbeid og møter, og et fagteam med erfaring og villighet til å lytte og lære av ikke-fagfolk. 

- alle interesserte gis mulighet til å oppsøke plansmia i løpet av dagen og få fremmet sine synspunkter overfor fagteamet i personlig møte. 

  

Deltakerne bør: 

- sette av tid så de kan være med i tilstrekkelig grad. Det kan i tillegg de åpne folkemøtene på kveldstid også omfatte egne møter med fagteamet på dagtid.  

- fremskaffe informasjon og materiale som kan underbygge egne forslag og ønsker. 

- stille til plansmia med et åpent sinn, villighet til å lytte til andres meninger og rom for å inngå kompromisser slik at enighet kan oppnås.  

  Alle må være innstilt på å ta og gi. 
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Vedlegg 2. Den deltakende prosessen under plansmia i Rakkestad. 
 

Hva innebærer medvirkning?  

 

Plan- og bygningsloven og alminnelig forvaltingsrett har alltid hatt regler om offentlighet og høring, men vi har de siste årene sett en tiltakende 

bekymring for at befolkningens meninger ikke i tilstrekkelig grad kommer frem og tas hensyn til. Det gjelder ikke minst stedsutvikling, der 

sterke private og offentlige interesser kan sette lokaldemokratiet under press. Det er kommet krav om nye prosesser som sikrer deltakelse på et 

tidlig tidspunkt, og med reell mulighet for lokalsamfunnet til å påvirke planene.   

 

I forskningsrapporten ”Virker Medvirkning Virkelig” fra Asplan-Viak 2007 tas disse problemstillingene opp.  Rapporten beskrives ulike nivåer 

av deltakelse, fra ensidig informasjon uten reell påvirkning, til at berørte grupper gis beslutningsmyndighet. Den demokratiske utfordringen 

ligger i å balansere de vanlige folkevalgte beslutningsprosessen med en deltakelse som faktisk kan påvirke planene og  løse konflikter.  Mange 

har opplevd deltakelse i vanlige høringsrunder som mer eller mindre bortkastet, fordi planleggingen allerede er kommet for langt til at reelle 

endringer er mulig. ”Klar, ferdig, for sent!” som det er sagt ironisk. I klagerunder er terskelen høy for å få endret planer som det allerede er 

investert store beløp og mye prestisje i. 

 

Plansmier som prosess er utviklet for å sikre at utbyggingsplaner i så stor grad som mulig skal oppfylle både utbyggeres økonomiske interesser, 

lovgivningens krav og lokalsamfunnets ønsker for eget nærmiljø. Er en plansmie vellykket skal planen ha bred oppslutning fra lokalsamfunnet, 

være økonomisk realistisk og følge opp nasjonale retningslinjer for miljø og bærekraftig stedsutvikling. 

Sentrale elementer i en vellykket plansmie vil være at den holdes på så tidlig stadium som mulig i prosessen, at alle berørte deltar aktivt, at alle er 

villige til å arbeide for konsensus, at planen blir så konkret om mulig og at de sentrale aktørene forplikter seg til å respektere utfallet.  Det er også 

viktig at kommunen raskt starter iverksetting av planen gjennom regulære planprosesser. 

 
En vellykket plansmie er avhengig av at mange engasjerer seg. Det gjelder både private og offentlige aktører som direkte er involvert, og lokalbefolkningen 

som vil bli berørt. Den viktigste forskjellen fra konvensjonell toppstyrt planlegging er at man går et langt skritt videre fra de velkjente informasjonsmøtene, 

der folk får anledning til å mene noe, men stort sett er prisgitt forslag som utvikles av de profesjonelle aktørene. 

  

Plansmia derimot trekker et mangfold av aktører direkte inn i arbeidet med å lage planen. Folkemøtet ved oppstart gir innspill som fagfolkene kan legge inn i 

planen. Underveis er det flere runder med tilbakemeldinger slik at forslagene best mulig kan balansere de ulike interessene, fra bekymrede naboer til 

kostnadsbevisste investorer. 

 

Les mer om plansmieprosessen i vedlegg x. 
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Vedlegg 3. Gjennomførte møter under plansmia 

Gjennomførte møter MANDAG 31.jan 
 

Kl Tema Deltakere Plansmie teamet 

10 Utbygging Aaserud  

Ordfører 

Arne 

11-13 Lunsj  Individuelt 

11 Historie 

 

& 

 

Kultur 

Eva Bjørnstad, 

Lokalhistorisk arkiv, 

Rakkestad Historielag 

Kultursjefen, Grete 

Erling, Audun, 

Kurset 

12 Handelsstanden Arbeidsgruppe (4-5p)  Arne 

13 Prosjekt: Flytte Stortorget til 

Coop tomten 

John Tune & Sarpsborg 

Park og Anlegg 

Nils, Arne 

14    

16 Planl. Folkemøte, ppt og roller  Alle? 

17 1) Styringskomite møte 

2) m. Planutvalget 

Styringskomiteen  

+ 12 pers 

Arne, andre?, 

Kurset? 

18 Forberedelse folkemøte  Alle 

1830 

- 

2030 

Folkemøte 

Pres. av prosjektets målsettinger 

og av forberedt skisseprosjekt fra 

WS. 

Åpen debatt m. forslag fra publ. 

  

21 Oppsummeringsmøte  Alle 

2130 Middag  Felles 
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Gjennomførte møter TIRSDAG 1.feb 
 

Kl Tema Deltakere Plansmie teamet 

10-20 Åpent for alle   

830 Morgenmøte  Alle 

930 Befaring bygg  Arne & Nils 

10 Intro Plansmie for Elevrådene 

10-1330 Elevrådene kjører 

Plansmie (i Kommunestyresalen) 

Elevrådene Erling / Audun  

11-13 Lunsj  Individuelt 

12 Utkast til prinsippløsninger 

ved Faggruppen 

  

13-

1330 

Avsl. Pres. Plansmie 

Elevrådene 

Elevrådene Alle 

15 Grunneier + Næringsdrivende 

v. Jernbanen 

Snekker Audun 

16    

1715 Grunneier Støles Arne 

18 Styringsgruppen 

Prioriteringer av løsninger 

Styringsgruppen Arne + 

19-

2030 

Middag  Individuelt 
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Gjennomførte møter ONSDAG 2.feb 
 

Kl Tema Deltakere Plansmie teamet 

10-18 Åpent for alle   

    

9 Møte Fagteam 

Fordeling av oppgaver 

Første forslag til skisseplan 

 Fagteamet & Kurset 

10    

11-13 Lunsj  Individuelt 

12 Utbyggingsprosjekt Bjørn Grosli Arne 

 Byplanforslag Øyvind Kristiansen Arne 

1245 Veiløsninger Jan Lie Arne 

13 Rema 1000 

Befaring aktuelle butikksteder, 

Misjonshuset og omegn 

Regionsjef, 

Styringsgruppen ++ 

Arne  

 Prosjekt: Flytte Stortorget til 

Co-op tomten – 

oppfølgingsmøte 

Sarpsborg Park og 

Anlegg, John Tune 

Nils Skaarer 

 Pres. & Evaluering av 

Skisseplan 

 Fagteamet & Kurset 

1330 Utbyggingsprosjekt – oppfølging 

 

 

Arild Aaserud Arne ? 

14-

1530 

Veivesenet Jan Ivar Hansen 

95253162 

Arne? 

15    

16 Grunneier + Næringsdrivende   

17 Handelsstanden - Oppfølging Arbeidsgruppen Arne 

18 Styringsgruppen & FUP 

Godkjenning av skisseforslag 

Styringsgruppen Arne, +? 



9 

 

Gjennomførte møter TORSDAG 3.feb 
 

Kl Tema Deltakere Plansmie teamet 

9 Orientering for kursdeltakerne   

 Fagteam møte 

Utvidet Fagteam  

Endringsforslag iht. 

Styringsgruppens innspill 

Utarbeidelse endelig skisseplan 

  

10    

11-13 Lunsj  Individuelt 

11    

12 Evaluering & endelig 

skisseforslag m. vedtak om 

endelige endringer 

  

13    

14    

15    

16    

17    

18 Arbeid m. illustrasjoner og 

plan. 
Forelesning for kursdeltakere 

  

 

Audun & Kursdeltakere 

19-

2030 

Middag  Individuelt 
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Gjennomførte møter FREDAG 4.feb 
 

Kl Tema Deltakere Plansmie teamet 

9 Fagteam møte 

Fordeling av oppgaver m 

illustrasjoner og plan 

  

10    

11-13 Lunsj  Individuelt 

11    

12 Utarbeiding av illustrasjoner 

og presentasjon til Folkemøte 

  

13    

14    

15    

16    

1730-

1830 

Styringsgruppa – siste møte 

Forelesning for kursdeltakere 

  

Audun & Kursdeltakere 

 Middag   

19-21 Folkemøte m. Presentasjon av 

planen og debatt 

  

21-

2130 

Kort avslutningsmøte for 

kursdeltakerne 

 Kursdeltakerne 
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Vedlegg 4. Samling av innspill fra Idedugnaden, Post-It-lapper, innspillskjema og brev 

samt Facebooksiden. 

 
Dokumentasjon av innspillene fra lokalsamfunnet 

 

På de følgende sidene dokumenterer vi i stikkordsform flere hundre innspill og forslag som kom inn. Ønsker som mange deler er markert i gult. 

Vi har i de grønne feltene sortert innspillene i hovedtemaer; Handel og næring, transport og parkering, miljø og grønne lunger, kultur og 

aktiviteter, byggestil og bevaring, samt diverse andre. 

I de gule feltene er innspillene sortert etter om de kom på idedugnaden i januar, på gule ”post-it”-lapper,  i skjema og  brev, eller på Facebook. 

I tillegg har vi vedlagt de skriftlige ønskene fra elevrådene på fire skoler. 

Vi har også lagt ved dokumentasjon av debatten før og under plansmia på prosjektets facebookside. 

Innspillene kan også fungere som en idebank for den oppfølgingen av plansmia i forbindelse med kommunens planlegging. 
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Vedlegg 5. Utskrift fra Facebook-siden ”Rakkestad sentrum” 
 

Rakkestad Sentrum Nå er det full sprut her i Kulturhuset. Arkitektene tegner, det har vært møter med Handelsstanden, gårdeiere og utbyggere. Det 

er gjort plass til et stort folkemøte i Festsalen kl. 18.30 i kveld. 

Dere kan gjerne ringe meg hvis dere har spørsmål: Tel: 48 21 93 48, eller send mail: carstli@online.no. 

Min rolle i dette pros...jektet er å være informasjonsrådgiver for Plansmia og for dere som brukere av Plansmia. 

Carsten 

Rakkestad Sentrum OBS: Les RA mandag. Der forteller Arild Aaserud om sine sentrumsplaner. Utover formiddagen legger jeg ut et spørsmål: Hva 

synes du om hans planer? 

Hensikten med Plansmia er å kna videre på slike planer, slik at vi ender opp med en plan som ivaretar våre lokale krav til en riktig 

sentrumsutvikling, og at de kommersielle ...utbyggerne får det de forventer av sine investeringer. 

Carsten 

Eli Uttakleiv Utmerket. Nå får alle anledning til si hva de mener om Rakkestad sentrum. Jeg er overbevist om at det er mange som har messe 

konstruktive innspill til Plansmia. 

Rakkestad Sentrum Fagteamet var samlet for første gang i Rakkestad sentrum. De var gjennom en lang og spennende befaring i sentrumsgatene, på 

Bergenhus, Stortorget og langs Rakkestadelva. Nå har de flyttet inn på Bye Kro & Vertshus, og de reiser ikke herfra før planen er ferdig. 

 
 

Rakkestad Sentrum NB VIKTIG: Dere må sette av noen timer mandag kveld og delta på det første folkemøtet. Der får vi servert arkitekt Arne 

Sødals første sentrumsskisse. Den skal vi endre, bearbeide, kna og jobbe med hele uka. Folkmøtet i Kulturhuset (festsalen) begynner kl. 18.30. Send 

beskjeden videre til alle du kjenner. 

Skriv gjerne un...der her om du har tenkt til å komme... : ) Trenger alle gode vibber nå : ) 

Carsten 

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/eliuttakleiv
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=191192920909798&set=a.191192887576468.53321.174058459289911
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Rakkestad Sentrum SISTE NYTT: Søndag kom fagtemaet til Rakkestad. De var godt kjent med våre utfordringer på forhånd, men fikk mye ny 

informasjon gjennom en flere timer lang befaring. De ser utfordringene som må løses i sentrum, men de ser også mange muligheter. Nå er det viktig 

at vi er åpne for innspill fra fagteamet, samtidig som vi ...forlanger at våre idèer blir tatt med videre inn i planprosessen. 

Carsten 

Rakkestad Sentrum Mandag starter Plansmia med folkemøte i Kulturhuset kl. 18.30. Der bør du delta. Det legges frem en skisse som er 

utgangspunktet for selve Plansmia. Les mer på www.plansmier.org 

Rakkestad Sentrum Dagens spørsmål: Bankgården er et gammelt bygg med en stor tomt midt i sentrum. Bør eiendommen utvikles? Hva bør 

bygningen brukes til? Hva synes du om Bankgården? 

Elisabeth S Bjørnstad Vi trenger da grønne lunger sånn hist og pist i sentrum og rundt Midtstuen galleri er det ypperlig ! Parkeringsplassen er 

jo perfekt og man når meget derifra - fjern ikke p- plassen...fullt nok som family sport har fløtta ! 

Terje Romfog 

Bankgården er fantastisk, de gamle festlokalene i 2 etasje burde vært pusset opp og gjort tilgjenglig for alle å leie. 

Parkeringsplassen ved banken burde vært gjort dobbel så stor(bakover). Midstuen skulle få plen og park helt ned til parker...ingen, sett opp en 

musikkpavlijong og flere epletrær.  

I tillegg ville det faktisk bli plass til ett leilighetsbygg ala det som ligger ved siden av Betania.See More 

Erlend Bjordal Behold parkeringsplassen, den trengs i forbindelse med family og kort gåavstand til storgata. Men den kan gjerne merkes 

tydeligere slik at folk ikke dobbelparkerer. Men den lille parkeringen ovenfor banken kunne blitt omgjort til et parkområdet som knytter 

banken sammen med galleri midtstuen... 

Rakkestad Sentrum DAGENS SPØRSMÅL: Politikerne mener Stortorget bør flyttes til sentrum, og at det vil gi et mer bærekraftig 

sentrumsområde. Hva mener du? 

 Gunhild Myhrvold-Olsen Jeg er enig. Men hva skjer da i forhold til lokaler. De butikkene som er der ute må jo få et lokale som er egnet for 

deres type drift.Vil det da bli ytbygging i sentrum? Hva er så planen med stortorget dersom det blir lagt ned? Svømmehall? 

Kirsten Davidsen Synes de kan være der de er, snart er jo Fladstadjordet utbygget og da går jo sentrum i ett til Bergenhus. Sentrum er vel ikke 

bare Fra rundkjøringa til Grand?? 

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.plansmier.org/
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=752600614
http://www.facebook.com/profile.php?id=598890862
http://www.facebook.com/erlend.bjordal
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=593670397
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000653468370
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Ellen-Marie Gundersen Første betingelse er at tungtrafikken føres fra Storgata og over Industrifeltet med bro over elva til Sarpsborgveien. 

Stortorg-forretningene kan flyttes til Isen-området etter at disse bygningene blir bygge om. Her er det masse m2 som står ledig og også plass 

til masse parkeringsplasser. 

Carl-Erik Larsson Jeg mente det var galskap å bygget dette. Derfor var jeg i kommunestyret og filmet behandlingen av saken den gangen og 

var på åpningen av Stortorget og filmet. Den filmen skal bli moro å vise bygdefolket. Disse sidene må tåle litt historikk. De som var med på 

denne avgjørelsen burde slutte som politiker. Nå har jeg sett ytterligere galskap fra KrF som vil rive tre bygninger i sentrum. Er KrF klar over 

at dette er private eiendommer. Ikke bare å rive det!! Dette gjelder jo også andre bygg i sentrum. 

Rakkestad Sentrum Her inne skal vi drøfte fremtidens sentrum. Hvem som har vært politikere og hva de har gjort, får vi ikke gjort så mye 

med her. Hvem som blir politikere i fremtiden får de ta ved høstens stortingsvalg. 

Carl-Erik Larsson De som driver Stortorget, sier det er helt uaktuelt og flytte. Det må man da respektere. Kan ikke bare rive andres 

eiendommer for så å tvangsflytte folk og forretninger. Hva slags demokrati er det? KrF sier at man ikke kan vente på at DiplomIS selger. Tror 

KrF at tvangsflytting og riving av  

Snorre Bye For å forme framtiden er det viktig å fokusere på fortiden og hva som var positivt og hva som ble negativt. Det går an å ta lærdom 

av historien. Sentrum er i ferd med å bli en sovelandsby. Det må snus! Sevice er et stikkord. En "bombe" er vel at Arild Åserud har klart å bli 

samfunnsfiende nr. 1 i Rakkestad. At han klarte å få til Stortorget er også politikernes feil i sin tid. Blir spennende å se hva Storgata 20 blir til. 

Leiligheter til 3 mill. og et supermarked som beboere i sentrum etterlyser. 

Carl-Erik Larsson På Askimtorget lørdag kl: 14:00 var det rene julestemningen, med flere fulle kafeer. Sentrum i Rakkestad Kl: 14:00 lørdag 

helt folketomt. Det tok Askim 25 år å få et senter på gamle Askim Gummivarefarbrik. 

Rakkestad Sentrum 

Hei alle sammen. Vi nærmer oss Plansmia med stormskritt. Har vært med på møte med arkitekt Sødal i dag, som skal lede Plansmia fra 

mandag til fredag neste uke. Han jobber med en skisse, som skal være utgangspunkt for planleggingsarbeidet vi... alle skal delta på neste uke. 

Vi har virkelig noe å se frem til. Les RA onsdag. Vi har laget seks sider med informasjon om Plansmia. Håper dere får en klarere forståelse av 

hva dette handler om. Onsdag skal jeg møte Handelsstanden for å informere litt om målsettingen med Plansmia. 

Carsten 

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000647631755
http://www.facebook.com/profile.php?id=1105869642
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=1105869642
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001620351577
http://www.facebook.com/profile.php?id=1105869642
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911


19 

 

Rakkestad Sentrum 

Så til temaene dere drøfter til dagen spørsmål: Gunhild spør om hva som skal skje med leietagerne i Stortorget hvis kommunen overtar, og 

hva kommunen evt. skal bruke Stortorget til. Jeg kan bare refere det de fem partiene har sagt, og det er at butikkene som er i Stortorget bør 

flytte til sentrum. Da ligger det i kortene at det må reguleres inn arealer i sentrum som har plass til slike volumbutikker, og at det kommer en 

utbygger som synes et slikt prosjekt er økonomisk interessant. Politikerne har også sagt noe om at Stortorget-lokalene kan benyttes til 

offentlige formål, f.eks. gymsal på nye Bergenhus skole. Rådmannen sier at planlagte investeringer, som ligger inne i økonomi- og 

handlingsplanen, kan omdisponeres og brukes til tilsvarende aktiviteter i Stortorget. 

Carsten 

Rakkestad Sentrum 

Jeg fortsetter mens jeg er i siget: Vi må holde tunga rett i munnen når vi refererer fra hva andre personer mener eller sier. Jeg registrerer at det 

hevdes, både her på Facebook og i et leserbrev i Rakkestad Avis, at det er uaktuelt for but...ikker i Stortorget å flytte til sentrum. Jeg ville vært 

forsiktig med å fastslå noe slikt. I verste fall er det reneste sludder. Og det vil vi jo ikke fare med. Kanskje en idé for Rakkestad Avis å 

konfrontere daglig leder i f.eks. Rema 1000 med ryktene og spekulasjonene som er formidlet her inne og i avisens egne spalter. 

CarstenSee More 

Rakkestad Sentrum Det hadde jo vært interessant om noen fra Handelsstanden (flere er medlemmer her inne) hadde synkspunkter på dagens 

spørsmål. Værsågod: 

Erlend Bjordal Å flytte Stortorget er vel kanskje den viktigste prosessen av alt som har med plansmia å gjøre. Flytter man disse butikkene inn 

i sentrum igjen, så flytter folk sine handlevaner etter. Det er bra for alle de små bedriftene med lokaler i og omkring Storgata. Og det er jo 

disse bedriftene som sørger for at "man har alt man trenger i Rakkestad"... Så er det jo et spørsmål om hvor "Stortorget" skal plasseres. 

Rakkestad Sentrum 

Ja, Erlend: Hvor skal det plasseres? Hvis disse butikkene skal ligge i ett bygg i sentrum, vil det trenge ca. 4000 kvm og 100 parkeringsplasser. 

Hvor skal det ligge, folkens? Idèer mottas med takk! Hvis noen mener butikkene bør splittes på ...tre bygg, er det også et moment å vurdere. 

Men, hva sier utbyggerne til det? 

CarstenSee More 

 

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/erlend.bjordal
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
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Rakkestad Sentrum DAGENS SPØRSMÅL: Hva synes du om servicen i Rakkestad-butikkene? 

Vebjørn Harstad Jeg synes den er generelt veldig bra :) får alltid god hjelp :) 

Aymy Jeanette Dahl Jeg har alltid fått svært god service :-)  

Kåre Kristiansen Tror det handler like mye om begrepet "servicescape", dvs at miljøet (både fysisk og opplevd) spiller en viktig rolle. Ser at 

Grand Cafè og Family blir trukket frem. Enig i det, man føler seg vel der, og vel tatt i mot/behandlet. Jeg mener det er masse av dette i 

Rakkestad og er kjempeglad i bygda. Jeg pleier å si at "det er godt å være raksting". Her har vi jammen mye positivt å bygge videre på som 

jeg håper plansmieprosessen vil hjelpe oss med. 

Heidi Graarud Hadde et ærend i Dnbnor her om dagen.Det satt 3 mennesker der og jobbet. Jeg var den eneste kunden men satt allikevel i 8 

minutter før jeg fikk hjelp. Det er heller ikke mulig og få øyekontakt med dem når du kommer inn. Virker på meg som de synes det er en pest 

og plage hver gang man kommer inn der. Heldigvis bruker jeg ikke den banken selv. Ellers så synes jeg  

Lise-Mette Gundersen Aas Har noen vært på apoteket.... Her må man regne 45 min :( 

Monica Bengtsson Bra service hos Grefslie og Liten og stor. Dem kan sine saker og hjelper gjerne til å finne frem noe som passer. 

Vibeke Gundersen Har ikke lyst til å dra fram enkeltbutikker pga det stort sett er de som driver dem som også jobber der, men noen bør gå 

noen runder med seg sjøl når det gjelder service!! Tror også dette kan oppleves veldig individuelt, kjenner man de som jobber der/driver 

butikken så blir man møtt med veldig god service. 

Rakkestad Sentrum NYTT HELGESPØRSMÅL: Tror dere Plansmia (uke 5), kommunens engasjement og innbyggernes sentrumsentusiasme vil 

føre til noe? Vil Rakkestad sentrum endre seg i riktig retning? 

Kirsten Davidsen Synes ikke vi må ødelegge sjarmen i sentrum og alle "små" butikker. Store kjøpesenter er såååå kjedelige. 

Heidi Graarud Tror desverre ikke at det fører til noe, men det er fint at vi kan si meningen vår. 

Lise-Mette Gundersen Aas Tror mye ligger i kundebehandling... Se bare hvor mye mennesker det er på Grand Kafe og Family. Dem har 

skjønt det... Menneskene er jo i bygda, det er bare å klare å fange dem ... 

Rakkestad Sentrum 

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=1281646713
http://www.facebook.com/profile.php?id=558571882
http://www.facebook.com/profile.php?id=872620440
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001812459552
http://www.facebook.com/profile.php?id=576501852
http://www.facebook.com/profile.php?id=581830100
http://www.facebook.com/profile.php?id=829733560
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000653468370
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001812459552
http://www.facebook.com/profile.php?id=576501852
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911


21 

 

Så godt å se det utspillet, Lise-Mette. Det snakkes så mye om at det "bare bor 7.500 mennesker her". Vi må fokusere på at det "tross alt bor 

7.500 mennesker her". Neste spørsmål kommer til å handle om service. Da kan vi kommer mer inn på de...tte med kundebehandling. 

CarstenSee More 

Anlaug Wennevold Hadde ikke svart på spørsmålene hvis jeg ikke tror på en slik idèmyldring. Finnes sikkert mange kreative folk i bygda. 

Men tungtrafikken er en fiende mht. trivsel. Her er det mange politiske tiltak/vedtak som må klaffe for at folket skal trekke mot sentrum. 

Mari Solveig Heier Helt enig med Anlaug Wennevold at all den biltrafikken gjennom sentrum er helt forferdelig....kommer nesten ikke over 

gata og det er hvertfall ingen MILJØGATE.Det navnet bør fjernes.Når tungtrafikken er fjernet kan det bli bra og sitte ute på Grand Kafe til 

sommeren. 

Erlend Bjordal Vanskelig å si, men man får jo håpe at innbyggernes ønsker tas til etterretning, hvis man ønsker å bygge et område som 

innbyggerne skal ønske å benytte seg av. 

Monica Bengtsson Håper det kan røske litt hos menneskene. Dem ser at vi bryr oss, men oppslutningen rundt det hele blir nok størst på nettet, 

ja 

Christine Gjulem Ja dette tror jeg gir resultater og jeg synes det høres ut som en spennende prosess!Må jo også stole på at ekspertisen som er 

med i denne faggruppa/prosessen har fått se at vi som bor her trives med de butikkene og mye av det vi har , men at vi trenger litt ryddehjelp 

og hjelp til å plassere de 1- 

Rakkestad Sentrum Til Christine: Jeg har deltatt på forberedende møte med fagteamet i dag. Jeg kan fastslå at fagteamet er godt rustet, og 

godt innforstått med hvilke kvaliteter Rakkestad sentrum har. Dette kommer til å bli kjempespennende! 

 

Rakkestad Sentrum HELGENS SPØRSMÅL 1: Vil det være mer attraktivt/enklere å handle i Rakkestad sentrum hvis p-plassene ligger nærmere 

butikkene (f.eks. en åpen parkeringsflate bak Støles, Storgata 6 og Grefslies Mote) - med enkel adkomst til Storgata mellom butikkene? 

Terje Romfog Sånn jeg ser det er det to hovedgrupper som trenger parkering, den ene gruppen er de som bor i Rakkestad og som "bare" skal 

inn å kjøpe noe, trenger parkering på trappa til butikken og står parkert i 15 min. Den andre gruppen er de som kommer utenfra og som gjerne 

parkerer for eksempel på bankplassen for så å gå igjennom hele gata og alle butikkene. Parkeringsproblemene kan delevis løses med bedre 

skilting til de store plassene og kansje flere små lommer for oss som er lommekjente. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=535166926
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001800558702
http://www.facebook.com/erlend.bjordal
http://www.facebook.com/profile.php?id=581830100
http://www.facebook.com/profile.php?id=820863816
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=598890862
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Terje Romfog Foresten jeg tror ikke det er parkeringsplassene som avgjør om det er atraktivt eller ikke å handle i Rakkestad. Prøv heller 

utvalg av varer, tjenester og ikke minst service, service, service. 

Carl-Erik Larsson Vi er for få i denne bygden til at alle forretningene vil tjene penger på de som bor her. Noen skal handle på OBS og resten 

drar til sarp og Nordby. Vi er ganske enkelt for få her til å få til noe skikkelig. Vi kan vel ikke ha Rema 1000 KIWI og Bunnpris her i 

sentrum? Større forretninger kommer ikke hit på grunn av mangel på kunder. Må få de som bor her til å handle her. 

Vibeke Gundersen Parkering er ikke noe stort problem i sentrum OM man vil handle der, sånn jeg ser det. Har til dags dato ikke opplevd å 

ikke finne  

Anita Thøgersen Tror ikke det er parkeringer som er problemet, men utvalget. Jeg er delvis vegitarianer og her i Rakkestad er det ingen som 

har vegetarmat, så jeg handler på Storbyen eller aller helst Nordby. Når det gjelder klær, særlig til gutter må vi også til Storbyen, da utvalget 

her er lite og dyrt. 

Carl-Erik Larsson Må dra til Sarp for å handle dress og store klær. Det har aldri vært mulig å få store størrelser her. Merkelig for det er ikke 

bare jeg som er stor. Johs. Ramdahl går rett bort i hylla og finner den dressen som passer med en gang. Fenomenal service. Aldri fått her i 

Rakkestad. Aldri!!!!!!! 

Terje Romfog 

Carl-Erik Larsson har et poeng vedrørende antall mennesker, jeg tror også at vi er for få til at et sentrum kan blomstre med nye butikker og 

møtesteder, men det er ikke dermed sakt at vi ikke kan utvikle og legge til rette for aktiviteter. ... 

De som allerede er etabler må yte service og kvalitet, det må ikke bli slik at vi som bor her velger å kjøpe produktet ett annet sted på grunn av 

dårlig service. 

Huseierne i sentrum bør se på mulighet for å leie ut lokaler til nyetablering til rimlige priser, det bør være slik at det er bedre med aktivite i 

lokalene og lite intekt, enn ingen aktivitet og null intekt. 

Veit ikke om det finnes, men grunnkurs i etablering og startpakker fra kommunen kunne kansje vært noe. 

Vi bør også få toget til å gå til Rakkestad slik at ennå flere velger å bosette seg her.See More 

Beate-Kristin Østby Enig med Terje. Flere huseiere bør gjøre som Navet, og hjelpe spirer som ønsker å etablere noe. Jeg tror det mange som 

ønsker å få til noe i Rakkestad, men det er dessverre vanskelig å tjene nok penger her de første årene, og alle har ikke tusenvis på bok 

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=598890862
http://www.facebook.com/profile.php?id=1105869642
http://www.facebook.com/profile.php?id=829733560
http://www.facebook.com/profile.php?id=644167110
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Rakkestad Sentrum 

Vedr. kundegrunnlag/antall innbyggere: Jeg hører i blant: "Det bor bare 7.500 mennesker her". Jeg vil snu det på hodet og si: "Vi bor tross alt 

7.500 mennesker her". Det ER muligheter i Rakkestad. Vi KAN skape mer handel og aktivitet i sent...rum. Service er selvfølgelig, som flere 

påpeker, helt avgjørende for om man lykkes. Enkelte KAN helt sikkert bli bedre på service. Mange ER gode på service. 

Til Terje: Du spør om grunnkurs i etablering/startpakker. Rakkestad kommune etablere fra 1. mars Rakkestad Utvikling, som skal ha sitt 

hovedfokus på sentrumsprosjektet fremover, altså en videreføring av det arbeidet kommunen har startet. Jeg vil tro at nye 

butikker/butikkdrivere i sentrum vil være et viktig fokusområde.See More 

Aage Solbrekke 

Vi er og blir avhengig av bilen, og den må tas med når sentrum planlegges. Noen store, men flere små plasser passer for sentrum, og vi har jo 

det i dag. Men gå for guds skyld ikke i noe som helst kompaniskap med Europark eller andre parkeri...ngshaier. La oss ha fri parkering i 

Rakkestad. Som Calle og andre kommeterer vil vi alltid få handelsflukt til andre steder. Der går jo desverre Rakkestad Kommune selv foran 

som et godt eksempel. Men nok om det. Vi bør støtte opp om egne forretninger og tilbud så langt det lar seg gjøre, og ha en positiv holdning 

til de tiltak som er satt i gang av kommunen nå.See More 

Rakkestad Sentrum Hva mener dere om tidsbegrenset parkering på de plassene som ligger nærmest butikkene. Ca 100 parkeringsplasser 

benyttes i dag av ansatte i kommunen, butikker og andre bedrifter. Mange av disse plassene liggernær butikkene. Eks. bak Langsethgården. 

Kanskje dumt at de plassene okkuperes av folk som jobber i Rådhusveien eller Storgata? Hva synes dere? 

Monica Bengtsson Skaffe noen flere handikap-plasser, ellers er det vel bra. 

Snorre Bye 

Ansatte i kommunen og bedrifter i sentrum må kunne parkere fritt på avsatte plasser. Jeg tror ikke behovet er så stort som Thune vil ha det til - 

å rive tradisjonelle sentrumsbygg som preger sentrum. God ide med Stølestomta bak storgt. 6, g...od tilgang fra Jernbanegata. 

Har aldri hatt problem med parkering i sentrum. Tidsbegrensing er vel OK, men unngå gebyrer! Det begrenser kundetilgangen. 

Handykapplasser er relevant og bør utvides. Forøvrig er det kun 1 min gange til butikkene fra de fleste parkeringsplasser.See More 

Rakkestad Sentrum Dagens spørsmål: Vi skal lage flere aktiviteter i sentrum for å følge opp suksessen med Julemarkedet. Folk skal ha gode 

opplevelser i sentrum. Hva mener du vi skal gjøre for å skape folkefest - 3-4 ganger i året? 

  

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000254388329
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=581830100
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001620351577
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
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Elisabeth S Bjørnstad 

Julemarkedet var flott og jeg har fått tilbakemedlinger fra folk i innbygd og utenlands (!!)...Tenk et sommermarked som kanskje strekker seg 

fra Velhaven - sentrum og opp mot Bygdetunet som har felles oppdekking til feks smaksprøving mat og... mulighet til avslapping i grønn 

lunge ? Et marked sånn uti slutten av september/overgangen oktober kan f.eks. stenge Storgata og så ha bilutstilling/traktorer mv. Sette 

sammen med markens godsaker (ha annet tilbud det året det er markens grøde??) og skape bondeliv i sentrumsgata ? Februar/mars hvis snø: 

barneskirenn i storgata og barnas aktiviter rundt sentrumsområde storgata - rådhusveien-og finne på sprøe gale ting som ungdom også kan 

delta i ?See More 

Monica Bengtsson Syns jeg høres veldig bra ut. Kan også være bra for å integrere folk og dess mat fra utlandet. Kan også være greot å spille 

mer på den dagen som det er Tour of kids i Rakkestad, hvis det kommer tilbake. Da er det jo fart i sentrum! 

Aage Solbrekke Tror ikke dette skal overdrives. La oss gjøre et eller maks to ordentlige arrangementer i året med gode ettermæler. Det er de 

samme menneskene i butikker, lag og foreninger etc. som må arrangere, og blir det formye så går de lei. 

Snorre Bye Enig med Aage, finn de rette tidspunkt som gagner alle med to arrangementer. Jula er spesiell og mange engasjerer seg. En runde 

med forretningsdrivere og lag burde kunne gi en fasit. 

Rakkestad Sentrum Vi innførte et ok prinsipp under Julemarkedet: Lag, foreninger og privatpersoner fikk betalt for jobben de gjorde. Så vidt 

jeg har registrert var det omsetningsrekord i flere av butikkene også denne dagen. Det er en god motivasjon til å delta på aktiviteter fremover. 

Skal vi være offensive i sentrum er kanskje 1-2 årlige arrangementer litt puslete? 

Monica Bengtsson Nei, det syns jeg ikke. De julegateåpningene som vært før har vært stusselige. Julemarkedet var helt konge med ,s om du 

sier, mange omsetningsrekord. Men dette kommer ikke å skje bare fordi det er langåpent hver lørdag før jul. Men en matfestival, med lokale 

smaksprøver m alt fra øl, honning, ost og en presentasjon av typisk østfoldmat og retter fra mange land kan både lære oss noe og gi oss en 

innsikt i matkultur. 

Monica Bengtsson Dette kan også inneholde bondekvinnelagene, lantbruksskoler og andre elever fra videregående, f eks fra kokkefagene. 

Dette engasjerer ungdom (og andre) og kanskje kan det være en konkurranse om å lage den beste maten? 

Snorre Bye Spektakulære arrangementer er flott, men kvalitet må sikres før kvantitet! Monica har flere gode poeng. Vi har mye å by på, mye 

ut over de tradisjonelle forretningene - det må fra i "lyset". Utfordring til handelsstanden og etablerere i nye nisjer. Det ser vi fra tid til annen. 

God ide å få Mariannes til torget blant annet! 

http://www.facebook.com/profile.php?id=752600614
http://www.facebook.com/profile.php?id=581830100
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Rakkestad Sentrum Det pågår noen interessante meningsutvekslinger under Sentrumsbilder. Jeg foreslår at vi flytter samtalen hit til inngangssiden. 

Dagens spørsmål er: Hva bør gjøres for å skape mer handel i Rakkestad? Hva mener du? Skriv noen linjer i kommentarfeltet her. 

 

Anlaug Wennevold 

Først og fremst må de tomme lokalene fylles opp. F.eks savner vi posthus, Mariannes lunsjbar kunne utvides til en mer proff kaffebar med fler 

sitteplasser. Satse på sunn og kortreist (lokal) mat. Bunnpris er vel på vei, og vil være svært po...sitivt for sentrum. Et nytt senter er 

velkomment. Ellers er arrangementer alà julefeiring med ditto lys-besetning en super idè. Det virker samlende for bygda. Og bare noe 

Rakkestad har. Et eget konsept. Markens Grøde er jo også et flott eksempelt på å være samlende. Men først og fremst: Få tungtrafikken ut av 

sentrum!!Det forurenser på fler måter.See More 

Ellen Solbrække Posten i sentrum er viktig. Det samme er tilgjenegelige p-plasser. Riv Siggerud bua, så kan Marianne ha servering der. 

Åpningstider i butikkene er viktig, vi må rekke hjem til Rakkestad før det stenger. Så kan vi ikke legge andre butikker utenfor sentrum, da må 

vi samle handelen på et sted. Så må vi huske at vi har mange fine butikker i dag også. 

Elisabeth S Bjørnstad 

Flytt Mariannes Lunsjbar til f.eks. S-bygget - sammen med tapet/malegutta...Gjør torvet til en attraktiv sitteplass sommerstid med uteservering 

fra Marianne ! Det hadde vært fint det !! 

Samtidig bør posten tilbake til sentrum - vi må hensynt...a eldre også - eks. Bunnpris er vel greit nok ? Hva trenger vi i gml blomsterbutikken 

?See More 

Rakkestad Sentrum Anlaugs forslag om et sted som selger kortreist mat er herved oversendt til bønder og andre produsenter. Hvorfor ikke gå 

sammen om et sentrumsutsalg? 

Carsten 

Rakkestad Sentrum Ellen sier noe om åpningstider. Det er et innspill Handelsstanden bør merke seg. Posten har vel sagt sitt om at de ikke 

ønsker å flytte tilbake til sentrum. Dessverre... 

Carsten 

  

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
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Rakkestad Sentrum 

Flere nevner lunsjbaren og behovet for gode møteplasser. Hvis sentrum blir mer attraktivt vil kanskje flere møtes ute, drikke kaffe og ha det 

hyggelig sammen. Det bor tross alt 7500 mennesker her. Hva tror dere? Vil flere gå ut hvis vi får ...et mer variert kafe/pubtilbud? 

CarstenSee More 

Heidi Graarud Sentrum hadde blitt mye koseligere vist de hadde tatt delere av Storgata og gjort om til gågate. All den støyen og trafikken 

ødelegger for hele sentrum 

Rakkestad Sentrum 

Det har vært en knallstart på denne Facebook-siden, som har godt over 100 medlemmer allerede. Jeg kommer til å legge ut bilder og stille 

noen spørsmål hver dag frem til Plansmia avslutter 4. februar. Flott at dere viser engasjement og mener... noe om sentrum. Jeg tar kvelden nå, 

men dere må gjerne fortsette her inne. I morgen peprer jeg dere med mer sentrum. Nå må dere oppfordre alle dere kjenner om å følge 

Facebook-siden Rakkestad sentrum. 

CarstenSee More 

Jan-Roger Tjernes 

Jeg tror at om man skal klare å ha en bærekraftig handelsnæring på "mindre steder" som Rakkestad i fremtiden så må man hele tiden ha fokus 

på fornyelse for å tilpasse seg den mest attraktive kjøpegruppen som er "unge voksne". Denne gruppen ...er helt avgjørende for at 

handelsnæringen skal klare seg. Disse menneskene er kjøpesterke og bruker mye penger. Mange jobber utenfor kommunen, og skal man klare 

å beholde de må handelsnæringen være attraktive på åpningstider, utvalg og service. Rakkestad er et lite samfunn hvor "alle kjenner alle" og 

det er viktigere på slike steder enn andre å yte god service. En time lenger åpent på ettermiddagen er viktigere enn tidlig åpning på morgenen. 

Det bør jevnlig være "aktiviteter" i sentrumsnæringen med nattåpent, langåpent etc som gjør at det skjer noe...f.eks siste fredag i måneden. 

Hele handelsnæringen kunne gått inn med et lite beløp hver måned fordelt etter omsetning for å finansiere markedsføring av slike aktiviteter 

også utover det å annonsere i Rakkestad Avis. Jeg tror det er mulig å forhandle seg frem til svært gode priser på nettannonsering i i de 

nærliggende lokalaviser for slike aktiviteter og også å få med leverandører til å "dele" på kostnadene for slik markedsføring og aktiviteter ut 

over normal åpningstid. De unge, og unge voksne er de som skal holde liv handelsnæringen i fremtiden så det de næringen må tilpasse seg om 

de skal klare konkurransen fra byene som omkranser Rakkestad.See More 

  

http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001812459552
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001074964239
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Elisabeth Langsholt 

Ser at det er flere som etterlyser lengre åpningstider i butikkene... Det er jeg ikke enig i.  

Jeg jobber i Rakkestad og har to små barn som jeg skal få hjem fra Barnehagen som stenger kl 17. Heldigvis har de besteforeldre som er 

hjemme og k...an hente dem hver gang.  

I tillegg går de også på turn en dag i uka som starter 16.45 og 17.00. Så åpningstidene er faktisk en av grunnene for at jeg har jobba her i snart 

11år. 

Torsdag har jo butikkene åpent til 18 og lørdag til 14, da er det vel muligheter for å handle. Tror at uansett når vi stenger, så vil det alltid være 

noen som ikke syns det er lenge nok.See More 

Anita Tjernes Enig med Jan-Roger...og små barn har de jo andre steder også, og det lar seg vel like gjerne forene med f.eks far eller 

besteforeldre å hente i barnehagen, hvis mor jobber. Det blir jo fordelt jevnt på de ansatte med dag/kveld, og det finnes sikkesrt mange som 

synes at det å jobbe kveld innimellom er helt greit..da kunne en kafe' være lenger oppe, og det hadde blitt liv og røre. 

May Dybedal Berget 

Carsten, for å svare på spørsmålet ditt om man ville gå mer ut på kafe hvis det var et mer variert tilbud: Ja! :) 

Som innflytter er det kanskje det vi savner aller mest. Grand Kafe og Mariannes Lunsjbar er veldig bra, de - men gurimalla så t...rangt.... 

Hadde vært deilig med et mer romslig lokale og bedre ventilasjon. Ikke for å droppe de to nevnte etablissement, men for å få et mer variert 

tilbud, som du sier.See More 

Anita Tjernes Enig med ovennevnte. Det er flere ledige areal på gateplan..ikke i stedet for, men i tillegg til de allerede eksisterende. Det er 

mange som er ute på sin vanlige kveldstur, kjører gjennom gata eller rett og slett har lyst til å snakke med noen over en kaffekopp...men alt er 

stengt, ensomheten er skummel, og det er ikke lagt til rette for å ha sosialt samvær..med mindre du er med i korps, kor o.l....ei stor blemme for 

bygda dette her.. 

Monica Bengtsson Ha lørdags stengt for trafikk gjennnom Rakkestad og flytte ut cafeene på gata. Vafall bord og stoler. Kanskje litt deilig å 

spise ute når vårsola begynner å varme i steden for å skrike for å få sagt noe . 

Rakkestad Sentrum 

Flott å se engasjementet deres. Hele hensikten med denne siden er å bygge opp et engasjement frem mot Plansmia, som skal gjennomføres her 

i Rakkestad i uke 5. Det er Rakkestad kommune som står bak Plansmia og den påfølgende reguleringsplane...n for sentrum. Jeg er engasjert 

av kommunen for å få alle dere til å si hva dere mener om sentrum. Hvert innspill blir tatt med videre. Jeg må få presisere at denne Facebook-

siden bare er en oppvarming. Plansmia starter den 31. januar med et åpent folkemøte i Kulturhuset. Hele den uka skal arkitekter, planleggere 

http://www.facebook.com/elisabeth.dahl3
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435745599
http://www.facebook.com/profile.php?id=586067476
http://www.facebook.com/profile.php?id=1435745599
http://www.facebook.com/profile.php?id=581830100
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
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osv. sitte i Kulturhuset og jobbe med deres forslag. Dere må møte opp og delta aktivt. I slutten av uka blir det et nytt folkemøte. Da skal vi 

gjøre noe så historisk som å sette vår signatur på fremtidens Rakkestad sentrum. Onsdag til uka kommer det seks sider med informasjon om 

Plansmia i Rakkestad Avis (avisa distribueres til alle husstander den dagen). I mellomtiden får vi kose oss med gode sentrumsinnspill her 

inne. 

Ha en fortsatt fin dag. 

CarstenSee More 

Merete Larsson 

Har flyttet fra Rakkestad, til et sted som ikke er stort større, Toten. Lena er sentrum og her har de fått det til. Ingen tomme butikk lokaler, de 

har samlet alt i "sentrum". Det er masse liv, butikkene er åpne til kl 17 på mandag til tors...dag og 18 på fredager. Det er et bredt utvalg av 

butikker og man trenger ikke dra til nærmeste by som er gjøvik. Merker meg at ved omtrent alle sentrums bildene står det noe om 

parkeringsplasser........ det er vel ikke et sted i Norge som har så mange parkeringsplasser som i Rakkestad. Kan ikke skjønne at det er det man 

trenger.See More 

Elisabeth Langsholt Syns jo det høres utrolig flott ut, Merete. Jeg har stor tro på at også Rakkstad kan få til noe lignende nå som noen faktisk 

har begynt å tenke. Og jeg tror ikke en tmes lengre åpningstid skaper så mye mere liv i sentrum. Tror heller det går på rakstingens vilje til å 

bruke de butikkene vi har og får =) 

Merete Larsson Åpningstiden har ikke noe med livet å gjøre :-). Livet kommer av at det ikke står ett eneste lokalet tomt og at handelstanden er 

flinke til å finne på div arrangement både i ukedagene og i helgene. 

Rakkestad Sentrum Til Merete: Jeg har vært på Lena, og der har de lykkes godt med fortetting. Hvordan er det med møteplasser, kafeer og 

slikt der? 

Carsten 

Merete Larsson He he, det heter faktisk på Lena, men ser det kan misforstår:-) Det er Kjeldstad bakeri som er som "gamle" baker dahl.... og 

ett par andre steder. Det mangler helt klart noen treffpunkt i Rakkestad. Tenk så moro da og komme "hjem" og kunne gått et sted som det med 

stor sannsynlighet satt noen kjente:-) 

Carl-Erik Larsson Nå skal det bli andre boller her i Rakkestad. I følge enkelte skal det bli Østfolds treffpunkt. Merkelig at de ikke forsto det 

før Baker Dahl la ned! 

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1224248791
http://www.facebook.com/elisabeth.dahl3
http://www.facebook.com/profile.php?id=1224248791
http://www.facebook.com/pages/Rakkestad-Sentrum/174058459289911
http://www.facebook.com/profile.php?id=1224248791
http://www.facebook.com/profile.php?id=1105869642
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Vedlegg 6. Ønsker for Rakkestad Sentrum fra elevrådene ved fire skoler. 
 

Rakkestad Ungdomsskole 

Landsby 

Rundkjøring  1 vei til Os, Skriken og inn til sentrum 

Tungtrafikk vekk fra Storgata (Industriveien?). Bro til vei 22. 

Rive Misjonshuset, gamle Coop. Få butikkene sentralt! (vegg mot Velhaven) 

Stasjonshuset komb. med taxi og buss (åpen kiosk). 

Svømmehall ved idrettshall. 

Få fotballbane og volleyballbane ved skatepark. 

"Park" på Myhrvolds plass. Evt. scene. 

Gågate fra rundkjøring til Grand Cafe (kjøre jernbanegata). 

 

Os skole 
Vil ha: 

Merkebutikk for barn og unge. 

Ny svømmehall 12.5 x 25 m x 3m 

Flytte trafikken ut av sentrum 

Park 

Skateboard 

Gågate 

Ishall 

Parkanlegg for uteaktiviteter. 

 

IKKE 

Ikke mye trafikk 

Ikke høye bygg 
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Bergenhus skole 
Vil ha: 

Gågate 

Flere butikker 

McDonalds 

Session 

Hotell 

Benk i parken 

Basarbua blir mer brukt 

Svømmehallen blir bedre 

Kiosk 

Bowling 

Fontener 

Fritidsaktiviteter: skilag, hockeylag 

Museum 

 

Vil ikke ha! 

Høye bygninger 

 

Kirkeng Skole 
Vi ønsker oss butikker langs hele Miljøgata. 

Vi ønsker oss ikke tomme butikklokaler. 

Trenger matbutikker i sentrum 

Flytte Stortorget til Isenlokalet 

Myrvolds plass kan være uteservering om sommeren for Grand Cafe. 

Velhaven kan vi ha sandvollebane, bordtennisbord, ballbinge, et sted vi kan grille og kanskje en fontene. 

Langs Miljøgata ønsker vi disse butikkene: Klesbutikk for barn og ungdom, flytte dyrebutikken til Miljøgata, + utvide den. 
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Vedlegg 7:  Andre plansmier i 2009 og 2010 

 
Mars 2009: Brokelandsheia, Gjerstad Kommune:  ”Underveis til en by” 
 

Brokelandsheia i Gjerstad Kommune er et nyere tettsted som er grodd opp langs E-18 mellom Kragerø og Risør. Brokelandsheia har siden 

etableringen hatt en positiv utvikling med årlige nybyggprosjekter og et stadig mer variert tilbud, inkludert boliger.  

 

Kommunen og de næringsdrivende har sett at fortsatt vekst og utvikling krever god planlegging for å sikre et levende og mangfoldig stedsmiljø. Man har 

ønsket å følge nye tendenser i stedsutviklings-debatten med økt bevissthet om betydningen av stedskvaliteter og vekt på en bred lokal deltakelse før 

avgjørelser tas.  

 

Rapport og dokumentasjon på www.plansmier.no 

og http://www.allgronn.org/plansmie-brokelandsheia.html 

 

 
Sept. 2009: Årnes sentrum, Åfjord Kommune: ”Landsbyen mellom elvene” 
 

På Fosenhalvøya nord for Trondheim i Åfjord kommune ligger tettstedet Årnes med noen helt spesielle naturgitte forutsetninger. Som en tange ved 

fjorden mellom to elver finner vi dette kommunesentrum som man nå ønsker å utvikle til et særpreget og intimt småbysamfunn.   
 

Store muligheter 

Et større bussverksted skal flyttes og man har derfor en enestående tomt med alle muligheter til å utvikle en landlig urban kvalitet og la dette spille med og 

forsterke eksisterende bebyggelse. Det vil være avgjørende at plansmias forslag aktivt tas i bruk i all planlegging og prosjektutvikling som berører Årnes 

sentrum.  

 

Rapport og dokumentasjon: www.plansmier.no og http://www.allgronn.org/plansmie-arnes.html 

 

 

  

http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/plansmie-brokelandsheia.html
http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/plansmie-arnes.html
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Januar 2010: Evje sentrum, Evje og Hornnes kommune: ”Byen og elven” 
 

Plansmia i Evje i januar 2010 er at plansmia inngikk som en integrert del av Evje og Hornnes kommunes langsiktige og lovpålagte planlegging, ved at 

plansmia for sentrum inngår i programmet for den forestående revisjonen av kommuneplanen. Plansmia hadde dermed i utgangspunktet gode muligheter til å 

føre til politiske vedtak, mens andre plansmier som har vært initiert av f.eks. næringsdrivende eller frivillige organisasjoner har en lengre vei å gå fra forslaget 

er utformet til en reguleringsplan blir vedtatt. 

 

Planen for Evje sentrum er basert på målsettinger som samlet stor oppslutning: Økt tetthet med en landsbykarakter, mer fotgjengervennlighet, videreføring av 

god lokal byggeskikk, skille mellom et sentrumsområde med konsentrasjon av næring supplert med boliger, og områder som vil være dominert av boliger i 

småskalabebyggelse. Parkeringen blir mindre dominerende: Antallet parkeringsplasser blir omtrent det samme som i dag, men lokalisert på en mer urban 

måte; langs fortau og bak næringsbyggene fremfor mellom hovedgaten og bebyggelsen. Et viktig element er dessuten forslaget om å omdanne RV 9 til en gate 

som knyttes til bebyggelsen og gir lett adkomst til området langs elven, der man får et friområde med gangvei. Planen legger opp til at Evje skal videreutvikles 

som handelssted, og samtidig bli et attraktivt, flerfunksjonelt tettsted med boliger, kultur og offentlige tilbud. Bebyggelsen utformes i en tett struktur med 

variert og oppdelt bebyggelse, og med gode forhold for myke trafikanter. 

 

Rapport og dokumentasjon på www.plansmier.no og  http://www.allgronn.org/plansmie-evje.html 

 

 

Oktober 2010: Hasselvika i Rissa kommune kommune:  ”Landsbyen ved fjorden” 
 

Bevaring av Hysnes fort og utvikling av Hasselvika til en kystlandsby som lokalt senter i pendleravstand med hurtigbåt til Trondheim. 

Rapport og dokumentasjon: www.plansmier.no og www.allgronn.org/plansmie-hasselvika.html  

 

 

http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/plansmie-evje.html
http://www.plansmier.no/
http://www.allgronn.org/plansmie-hasselvika.html

