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Lunner kommune arrangerte i samarbeid med lokale initiativtagere folkemøte på Grua skole 22. 
mai 2017 fra kl 18-21. Oppmøtet var over all forventning med rundt 130 personer til stede – en 
aktiv, kreativ og interessant forsamling. 

Folkemøtet var viet innspill og diskusjon om utviklingen av Grua. Møtet var todelt, en sekvens 
med deltakere fra næringslivet og initiativtakere og en m med gruppearbeid. I denne rapporten 
kan du lese om innspillene fra gruppearbeidet.  

 

Programmet var som følger: 

- Velkommen til folkemøtet v/ordfører Harald.  

- Mål og status for Grua v/ Inger Kammerud, 
virksomhetsleder areal og samfunn.  

- Boligprosjekt Østhagan v/ Geir Skari, eiendomsutvikler 

- Boligprosjekt Hadelandparken Vest v/ Pål Nygård, 
eiendomsutvikler 

- Innbyggerinitiativet på Grua v/ Svein Erik Godli, innbygger 

- Idémyldring i arbeidsgrupper v/ Lunner kommune 

- Veien videre 

 

Ordfører ønsket velkommen og tok opp tråden fra forrige folkemøte i oktober 2015. Inger 
Kammerud orienterte om planstatus, planprosesser og kommunens satsing på Grua. Til møtet ble 
Geir Skari og Pål Nygård invitert for å fortelle om sine boligprosjekter på Grua. Svein Erik Godli, 
innbygger og medinitiativtager for etablering av «Grua forum» orienterte om forumet og saker 
som opptar innbyggerne på Grua. Det er et ønske fra initiativtagerne at innbyggerne nå står 
samlet for å fremme vekst og utvikling av Grua. 

 

    

Harald Tyrdal 

- Vi har fått et godt fundament 
til å jobbe videre. 

Geir Skari Pål Nygård Svein Erik Godli 
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Den viktigste seansen var idémyldring i grupper. Det ble etablert seks grupper som fikk hvert sitt 
kart over Grua. Det ble delt ut to oppgaver. Oppgave 1 handlet om fremtidens Grua. Hvordan 
skal Grua-samfunnet utvikle seg? Utviklingsretninger - bolig, næring, og annen samfunnsutvikling 
(turstier, grøntområder, friluftsområder idrett, kultur, ++).  Oppgave 2. handlet om 
flerbrukshuset og var en videreføring av innspill fra folkemøtet i 2015. Gruppene fikk utdelt 
sammendrag fra innspillene den gangen. 

 

Sammendrag fra gruppearbeidet:  

Nærings- og boligutvikling: 

- Hadelandsparken 
Bygge 
bensinstasjon/veiserviceanlegg med 
lastebilparkering, ladestasjon for 
elbiler, bussholderplass, overnatting 
og bevertning som f. eks fast food. 
Eget badeland med treningsstudio og 
fysioterapi. Forretningssenter. Få 
Plantasjen dit. 

- Kommunen bør prioritere og 
tilrettelegge næringsarealer i forkant 
av etterspørsel. 

- Avsette til næringsformål på 
nordsiden av Hadelandsparken. Fra 
Rema 1000 og langs riksvegen. 

- Bolig og næringsutvikling på jordet 
nedenfor kirken 

- Nærings og boligområde nord for 
solstudio. Det som nå er et jorde. 

- Boligutvikling bør skje sørover mot Harestua. 
- Bygge ungdomsboliger slik som på Harestua, helst i krateret i Volstadbakken. 
 

Sentrumsutvikling: 

- Etablere torg på «kirkejordet» 
- Eldreboliger på kirkejordet, samme 

modell som Bergosenteret på Roa 
- Omsorgsboliger på kirkejordet 
- Etablere Grua Torg på kirkejordet 

med boliger, butikker, lege 
tannlegekontor og vinmonopol. 

- Utvikle Grua sentrum med 
utgangspunkt i krysset Myllavegen og 
Hadelandsvegen med forretninger, 
kafeer, små leiligheter og torg. 

- Utvikle sentrum fra Kiwi og mot 
stasjonen 
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Samferdsel og infrastruktur:  

- Trafikksikkerhetstiltak og 
gatebelysning. 

- Det mangler busskur 
- Bussruter må gå gjennom Grua 
- Gang- og sykkelvei langs 

Sveavegen. 50-60 km sone 
- Gang- og sykkelveg lang 

Hadelandsvegen til Rema 1000 
- Lavere fartsgrense til Marka. Maks 

50 km/t 
- Utbedring av veien mot Mylla fra 

Stavhjem og vestover. 
Trafikkfarlig. Og i Sveakrysset på 
Grua. 

- Gatebelysning fra Kiwi til Rema 
- Støyskjerm langs jernbanen 
- Lokalbuss/skyttelbuss fra Grua 

stasjon til næringsområder og 
fasiliteter og buss til Mylla i helgene for mindre bilbruk 

 

Idrett, kultur og fritid: 

- Etablere utfartsparkering ved 
kunstgressbanen og koordinere 
skiløypetraseene. 

- Klubbhus/idrettshall/flerbrukshus 
på gamle grusbanen 

- Forsamlingslokale med 
utleiemuligheter 

- Hall/gymsal ved skolen 
- Bruke stasjonsbygning til 

ungdomsaktiviteter? 
- Lekeplass/grillplass ved grusbanen 
- Flerbrukshus nord for 

kunstgressbanen. Lokale til leie. 
Barsel/strikkeaktiviteter, 
cafèdag/pubkveld, foreninger, 
dart. 

- Flerbrukshus/idrett/fritid ved 
kunstgressbanen. 

 

Annet: 

- Grua Vel må gjenopprettes. 

- Utvidelse av pukkverket bekymrer mtp økt tungtrafikk, forurensing og støy. 
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Avisoppslag i Hadeland  
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Mange hadde mye på hjertet 


