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Hvilke av følgende beskriver ditt forhold til Lunner 
Kommune?

Jeg bor her

Jeg arbeider her

Jeg går på skole her

Jeg besøker området

Ingen av de ovenstående alternativer

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %



Respondentenes bosted:



Hvilket transportmiddel bruker du hovedsakelig for 
å komme deg til skole/jobb?

Bil/motorsykkel

Ikke relevant

Buss

Tog

Gange

Sykkel

Samkjører med andre

Annet

Moped

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hvor lang tid bruker du normalt til skole/jobb?

Under 10 min.

10-20 min.

20-30 min.

30-60 min

Over 60 min.

Vet ikke

Ikke relevant

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hvilket transportmiddel bruker du hovedsakelig for 
å komme deg til skole/jobb?

Buss

Gange

Sykkel

Bil/motorsykkel

Samkjører med andre

Annet

Ikke relevant

Tog

Moped

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hvor lang tid bruker du normalt til skole/jobb?

Under 10 min.

10-20 min.

20-30 min.

30-60 min

Over 60 min.

Vet ikke

Ikke relevant

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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natur
landlig

sentralt

trygt
dårlig kommunal styring

rolig

godt (bo)miljø

nærhet til byen

�ntnærhet

koselig

friluftsliv

�nt lokalt samfunn

liten

hyggelig

dårlig tilbud

vakkert

bra

lite arbeidsplasser/næring

godt oppvekstmiljø

stille

kjedelig

dårlige veier/vedlikehold

skog

iutvikling

trivelig

godt tilbud

god plassering pendlerkommune

lokalt

hjem

god kommunal styring

fokus i sør
passe stor

dårlig kollektiv

tilgjengelig

potensial

fredelig

dårlig nett

idrett

delt

inkluderende

bra skoler

kultur

lite aktivitetstilbud

mangler sentrum

oversiktlighøy skatt

mye snø

fattig

bygd

greie boligpriser

fremoverlent

gammeldags

Harestua

samhold

lite kulturtilbud

god kollektiv
frisk_luft

nærhet til Gardermoen

dårlig  økonomi

utkant

�ott

godt_

lite_fremoverlentavslappet enkelt

romslig

greit

miljø

dyrt

forskjellsbehandling

lange avstander

tregt

lite tilbud for barn og ungdom

sovekommune

fellesskap

nytenkende

Hadeland

familie

skole

mange invandrere

arbeidsplass

barnevennlig

bondeland

traust

stort

imøtekommende

samspill

åpen

øde

ok

frivilighet og_ ldsjeler

ekskluderende

ting_tar_tid

bilbasert

bokommune

tungrodd

sosialt

vennlig

(-)bom

anonym

Lunner

fritt

helse

kjent

kult

Roa

Beskriv Lunner kommune med opptil 3 stikkord (kvalitative)

natur�nt
koseligannet

liten

godt (bo)miljø

�nt lokalt   samfunn

bra kjedelig
lokalt

dårlige veier/vedlikehold

nærhet
bra skoler

rolig
skogdårlig nett

vakkert

sentralt

hyggelig

dårlig kommunal styring

idrett

godt tilbud

dårlig_tilbud

nærhet til byen

passe stor

samspill

landlig

trygt

skole
god kollektiv

tilgjengelig

bondeland

Harestua

greit
hjem

lite aktivitetstilbud

god kommunal styring

godt oppvekstmiljø

dårlig kollektiv

lange_avstander

god plassering
imøtekommende

inkluderende

miljøvennlig

fellesskap
samhold

familie

Lunner

�ott

basic

kebab kult

øde

gøy

lite tilbud for_barn og ungdom

mange_invandrere

ting_tar_tid

friluftsliv

fredelig

mye_snø

sosialt

mobbing

småbruk

utkant

godt_

kjent

greie_boligpriser

lite_fremoverlent

avslappet_enkelt

dårlig_økonomi

arbeidsplass

i_utvikling

vanskjøttet

gammeldags

potensial

bilbasert

trivelig

Hadeland

vennlig

stille

fattig

spredt

tregt
stort fritt

delt

bygd

åpen

rent

Grua

ok
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Hvorfor er dette et viktig sted for deg?

Hva er de viktigste stedene for deg i Lunner kommune?

Harestuvannet og området rundt 
- Samlingsplass og trivelig å gå turer, var mye på Harestua som barn.
- Et naturlig samlingspunkt for mange innbyggere hele året. Jeg mener at kommunen i sterkere 
grad må styre boligbyggingen slik at det ikke tillates at vannet bygges inne bak en mur av 
høyere blokker
- Fordi det er hjertet til Harestua. Alle bader der på sommeren og skøyter/står på ski på vinteren
- Badeplass og Harestua Keo
- Morro for unga
- Gode minner
- Bøhrentangen - myldreplass for barn

Harestua 
Det er her jeg bor. Bodd i mange år. Har fam og røtter her
Brukt mye tid der.
Bensinstasjon og senter med apotek og diverse - gjør det lett og fungere i hverdagen!
Et kultur og møtested for lokalbefolkningen.
Fordi her møter jeg vennene mine hver dag.
God mat. god kakao.
Viktig med fysioterapeut og lege i nærmiljøet.
Harestua Arena er et bra tilskudd til Harestua. Her er vi mange kvelder hver uke!
Harestua samfunnshus er et viktig sted for mange av aktivitene på Harestua, bridge, ballett, 
seniordans, fester, ungdomsaktiviteter, øvingslokaler.
Harestua IL fotball er en fantastisk forening! Idrett og samhold i fin harmoni.
Trening.

Grua 
Bodd på Grua i 30 år, pga skog og ski
Det føles som hjemme, gøy å være 
der, god tilknytning til familie og 
venner
Jobber der.
Det er digg mat der.
Er glad i Gruas bergverkshistorie og 
har vært guide i Nysetergruvene i 25 
år. Bråten er den eneste bygningen 
som står igjen etter gruvedriften.
Gamle grua puben. Et fint 
samlingspunkt
Grua er viktig fordi det er der barna 
mine skal vokse opp. Jeg vil at de 
skal ha et rikt oppvekstmiljø med 
god fellesskapsfølelse og spennende 
og utviklende aktiviteter både i 
barnehage, skole og fritid. Viktig 
også at Grua sentrum fremstår pent, 
ryddig
Trosfellesskap.
Slalombakken og de nye 
hoppbakkene. For at barn og unge 
skal ha et bredt tilbud.
Tante, onkel og kusiner bor der
Fordi min beste venn bor der.

Roa
Bosted. Arbeidsplass. Barna bor her. Skole. Kollektivtransport, tog, daglig 
pendling, livsnerve Nærmeste sentrum. God mat.
Beliggenhet. Her fins det meste en trenger i hverdagen

Bosted og arbeidsplass, samtidig den glemte del av kommunen
Det er stedet som skulle vært utviklet som sentrum; hvor nytt sykehjem skulle 
ligget; hvor Vigga skulle vært et innslag i sentrum med gate på begge sider 
osv.

Aktivitetstilbud for barn og unge med de største mulighetene for å skape 
felles møteplass på tvers av alder, kjønn, tro, bakgrunn og interesser. Samt 
mulighetenes sted for næringsutvikling og arbeidsplasser hvis kommunen tør 
å prioritere og tenke langsiktig.

Fordi det er der jeg trener og spiller håndball og der jeg henger med venner
jeg spiller fotball, og da er det bra og ha en bane å spille på
Fritidsaktiviteter for barna

Var mye på biblioteket som liten, nostalgisk
Vil at det skal utbedres og bli bygget noe da bommen er grise dyr

Lunner
Hjemme, barneskole. Nærmeste tettsted for å handle. Jeg kan benytte toget til å komme til 
forskjellige steder uten problemer
Heimly. Møteplass og gode venner.
Her har jeg alltid funnet det jeg trenger, men er nå usikker da det ser ut som kommunen 
ikke har noen planer for stedet. lunner kommune består av mange områdesentra og alle må 
ivaretas
Jeg bor her. Da jeg flyttet til Lunner i 1985, var det 21 butikker her. Alt er borte.. vi har 
stasjonen og kiwi igjen. Trist .. ingen utvikling på stedet, bare avvikling
Jeg er født og oppvokst her
Lunner er uteglemt i dagens Lunner kommune



Hvilke hverdagstilbud kunne du tenke deg var bedre 
i ditt nærmiljø?

Andre butikker

Serveringssteder

Kollektivtilbud

Kulturtilbud

Dagligvarebutikker

O entlige servicetilbud

Lekeplasser

Annet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hvilke hverdagstilbud kunne du tenke deg var bedre 
i ditt nærmiljø?

Andre butikker

Serveringssteder

Dagligvarebutikker

Kollektivtilbud

Annet

O entlige servicetilbud

Lekeplasser

Kulturtilbud

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Hvilke interesser har du på fritiden?

Friluftsaktiviteter (tur, jakt, ske, ski osv.)

Kultur (museumsbesøk, kino osv.)

Idrett (fotball, svømming, badminton osv.)

Lokalsamfunn (lag, organisasjoner, politikk osv.)

Annet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

JA
NEI

Er det noen tilbud eller 
fasiliteter du savner i 
forbindelse med dine 
interesser?

datavenner
annet

motor(cross)

hestdans

trening

musikk
familiehobby

lesning

uteliv
hund

jobb
kafé

kor

oppfølging av barn
hjemme aktiviteter

bil

dyr
tur

religiøs tilhørighet

håndarbeid
frivilig

skyting

sykkel

teater

klubb

korps

kunst

natur

reise

foto

hagemat

skolearbeid

bibliotek

håndverk

basseng

handle

idrett

�ske

hytte

golf

kino

Hvilke interesser har du på fritiden? ANNET
Hvilke interesser har du på fritiden?

Friluftsaktiviteter (tur, jakt, ske, ski osv.)

Kultur (museumsbesøk, kino osv.)

Idrett (fotball, svømming, badminton osv.)

Lokalsamfunn (lag, organisasjoner, politikk osv.)

Annet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

JA
NEI

data
venner

hest

dans

annet
motor(cross)

lesning
trening

musikk
sykkel

klubb
jobb

aktiviteter

skolearbeid

uteliv

teater

handle

korps

kunst

kino
dyr
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svømmehallbutikker
kino

kafé

spisesteder
samlingssted

kulturtilbud
annet

kultursal/kulturhus

bedre kollektivtilbud

pubbredbånd/internett

vinmonopol

bibliotek

gangveier

ungdomsklubb

aktivitettilbud

utesteder
treningssenter

skytebane

kunstgressbane

musikk

bowling

ride tilbud

idrettstilbud

dansetilbud

hundepark

sykkelsti

skiløype

undervarmet fotballbane

konsertlokaler

slalombakken

lekeplasser

turmål

håndball tilbud

aktivitetshusøvingslokaler

kjøpesenter

badeland

lysløype

alt

toppidrett_frilusliv_på

o�entilge_tjenster

arbeidsplasser

fritidstilbud

brukertilbud

kulturskole

samfunnshus

skøytebane

kafeteria

MC senter

go-kart

turkart

teater

kunst

sandvolleyballbane

bedre_informasjon

folkehelse_tilbud

næringsutvikling

bedre_naturvern

idrettshall

vedlikehold

sykkelbane

grendehus

tuftepark

bank

Er det noen tilbud eller fasiliteter du savner i forbindelse med dine interesser? 

butikkerannet
kino

spisesteder

bredbånd/internett
kafé

samlingssted

bedre kollektivtilbud

aktivitettilbud

svømmehall

kulturtilbud

kjøpesenter
badeland

go-kart

alt

treningssenter

arbeidsplasser

aktivitetshus

ungdomsklubb

sykkelbane

utesteder

sykkelsti

MC senter

tuftepark

skiløype

bowling

musikk

pub
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0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Svært dårlig
Dårlig
Noenlunde
Godt
Svært godt
Vet ikke

Hvor godt trives du i ditt nærmiljø ?

Hvilke av følgende faktorer er viktigst for din trivsel?

Samvær med venner, familie og andre

Nærhet til naturen

Kultur- og aktivitetstilbud

Inkluderende lokalmiljø

Jobb i nærheten av der jeg bor

Gode, o entlige tilbud i nærheten

Møteplasser for ungdom

Møteplasser for voksne

Møteplasser for eldre

Annet

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Trivsel

Hvor godt trives du i ditt nærmiljø

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Svært dårlig
Dårlig
Noenlunde
Godt
Svært godt
Vet ikke

Hvilke av følgende faktorer er viktigst for din trivsel?

Samvær med venner, familie og andre

Møteplasser for ungdom

Gode, o entlige tilbud i nærheten

Kultur- og aktivitetstilbud

Nærhet til naturen

Inkluderende lokalmiljø

Jobb i nærheten av der jeg bor

Annet

Møteplasser for voksne

Møteplasser for eldre

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Nærhet til naturen og samvær med 
venner er det aller viktigste, men 
savner en møteplass i umiddelbar 
nærhet.

Nærhet til jobb er viktig, men reisetid er 
viktigst, så med et godt kollektivtilbud 
er det fint å pendle.

Skulle gjerne jobbet nærmer 
hjemmet. Nærhet til ting er viktig

Trivsel, trening, skiterreng, 
jernbane, flyplass

ungdom:

Trygghet og lite lokalmiljø

Savner Kino og spisesteder 
+ butikker som er aktuelle 
for ungdommer



Hvor godt føler du deg inkludert i ditt nærmiljø?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Svært dårlig
Dårlig
Noenlunde
Godt
Svært godt
Ikke relevant
Vet ikke

Hvor godt føler du deg inkludert i ditt nærmiljø?

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Svært dårlig
Dårlig
Noenlunde
Godt
Svært godt
Ikke relevant
Vet ikke Vi ungdommer burde få si mere om 

hva vi mener! Hvordan vi vil det skal 
være når vi tar over.

Tilflytter stempel er vanskelig å bli kvitt
.....tar lang tid å bli kjent med folk i 
kommunen og at folk hilser på deg.

Spent på å se hva denne undersøkelsen vi 
ha å si, for føler vel at kommunen turer på 
som de vil uansett..

Vanskelig å passe inn hvis man ikke er 
oppvokst her eller driver med idrett

Ønsker ikke å bli så inkludert

Nyinnflyttet og positivt innstilt.



Hvordan ønsker du å få informasjon og/eller bli 
involvert i det videre arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel?

Facebook eller andre sosiale medier

Kommunen sin nettside

Lokalt media - f.eks. avis og lokal-TV

Åpent møte i ditt nærområde

Åpent møte for alle innbyggere i kommunen

Gjøre en aktivitet sammen med andre innbyggere  
                (f.eks. en rebusløype, visjonsverksted e.l)

Jeg er ikke interessert i å bli informert og/eller involvert

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %



Har du andre kommentarer eller innspill til kommuneplanarbeidet?

Viktig å sørge for 
bredbåndsutbygging til alle 
for å sikre medborgerskap og 
inkludering!

Sjarmen her er lav urbanisering,
Lunner bør holde fast i det. 

Viktig å styrke sentrumsfunksjoner på Harestua

Vi trenger ei mer levende bygd og et handelssentrum så vi slipper å reise 
til Gran. Vi vil handle på Lunner! Og vi vil ha et samlingspunkt på Kalvsjø 
der naboene kan ta en kaffekopp sammen!

Dårlig med gode matbutikker, overetablering av 
billigbutikkene har redusert utvalget på mat. 

Trenger ikke høye hus, ikke på Harestua og ikke andre 
steder. Vi har nok plass. Mye triveligere med rekkehus, 
vertikaldelte tomannsboliger i tun og slikt.

I tillegg til at dere jager folk ut av bygda for å finne jobb, har dere 
valgt å stenge barnehager før folk rekker hjem fra jobb. Håpløst!

Vann og kloakk kommunalt tilbud til alle!

Vi kunne trengt flere skiarenaer

Synes det er viktig at Lunner kommune og spesielt Harestua beholder sin tett-
stedsprofil og ikke ender opp som en liten drabantby ala Rotnes i Nittedal. Beholde 
natur slik at store og små (barnehagebarn) lett kan komme seg til fine turplasser 
uten å gå for langt. Gangsti mellom kroa og kiwi har vært tema siden 1995 da velet 
jobbet med saken. På høy tid det realiseres.

Marka må tas bedre vare på. Det er lagt til rette for 
alt for mye hyttebygging - Mylla, Nordstrand. Det er ikke lenger 
koselig å ta seg en tur opp dit.. Og mange tar seg til rette. Allmann-
aretten følges ikke opp av kommunen. 

Ønsker ikke kommunen næringsliv? 
Gjør noe!



Oppsummering

INTERESSANT

KOMFORTABELT

SIKKERT + TRYGT

NYTTIG

NATUREN

NATUREN

LANDLIG- BYGD

MANGLER INTERNETT
VANN OG AVLØP
TILGJENGELIGHET

TRAFIKKSIKKERHET GÅENDE, SYKLENDE

MANGEL PÅ INKLUDERING AV TILFLYTTERE

MANGEL PÅ TILBUD OG OPPLEVELSER I TETTSTEDER

FOR MYE FOKUS PÅ UTVIKLING-URBANISERING

ARBEIDSPLASSER

NATUREN


