
Skal områder som er avsatt til erverv/service/næring i gjeldende plan videreføres, og 

bør det settes av nye areal til kommersiell aktivitet for økt sysselsetting og bredere 

tjenestetilbud 
 

Til arealplanlegging: 

• Videreføre dagens «blåe» områder 

• Det er plass til mye næring i de avsatte områdene (tettere utbygging) 

• Næring gir grunnlag for lokale helårs arbeidsplasser (trenger skatteinntekter og større 

mangfold av jobber i bygda) 

• Næringsarealer bør ligge sentralt på Skei 

• Nye aktiviteter der det bygges leiligheter 

o Trenger mer til barn/ungdom; Klatrepark, sykkel/ lek 

o Må spørre hva Barn/Ungdom vil ha slags aktivitetstilbud 

Til næringsdrivende: 

- Varierte næringsaktiviteter 

- Ulike serveringstilbud 

- Få til langsiktige prosjekter 

- Få ting til å gå rundt 

- Lokale bedrifter med utsalg i bygda og på Skei 

- lokalmat 

 

Trenger Skeikampen kommersiell overnatting som motell-/hotelltilbud? 

Til arealplanlegging: 

• Ja, det trengs for å få besøk utenom helger og ferieuker; tiltrekke seg utenlandsmarked 

• Vandrerhjem (m/ enkel servering ved skistadion) 

• Overnattingstilbud ved Skistadion – enklere tilbud 

• Leiligheter må bygges i sentrum 

• Leiligheter lettere å leie ut enn hytter 

• Kombinasjon av selveide leiligheter og kommersiell utleie 

• Fleksibilitet i type overnatting 

o storhytter 

o appartement 

• Konferansehotell/ weekendhotell v/golfbane 

• Konferansehotell må prioriteres – ikke bare familiedestinasjon 

• Varme senger- Ja! (men ikke så klart definert som tidligere?) 

• Må være tilbud om kommersielle overnattinger 

Til næringsdrivende: 

• Godt vertskap 

• Alle må delta mer i fellesfinansiering – transport m.m. 

• Markedsføring 

• Tiltrekke seg utenlandsmarked 

• Er det noen som vil drive? 



Vil det være en fordel at deler av sentrum holdes fri for biler – 

«gågate»/«myldreområde»? 
 

Til arealplanlegging: 

• Ja, kommune og utbyggere må ha dialog for retningslinjer og verdisett 

• Ja, til bilfritt 

• Bilfritt myldreområde foran restauranter er ok – «gågate» er kanskje unødvendig? 

• Hva er sentrum på Skei? 

• Det må være mulig å skli på ski eller ta heis til og fra parkering 

• Shuttlebuss for å løse transportbehov fra hytta til bakken 

• Gangveger/gangstier er viktig sentralt på Skei 

• Grøntområder -ja. Til næringslokaler -nei. 

• Skiområdet må være lett tilgjengelig til og fra bil 

• Tenk et lite bilfritt område (100x 100 m), men at det er mulig parkering i nærheten 

Til næringsdrivende: 

• Ja, men da må det organiseres intern shuttletransport – men, hva med finansiering? 

• Ja, til bilfritt, men området må bestå av gratis aktiviteter (sosial bærekraft) 

• Må være tilgjengelig for alle unge/gamle/syke 

Generelt: 

Både ikke-kommersielle og kommersielle aktører må være med på å planlegge og bestemme den 

videre utviklingen! Alle stemmer må høres! 

  



Parkeringsareal/parkeringshus/parkeringskjellere – hva er vegen videre? 
Til arealplanlegging: 

• Parkering i hver ende av aksen 

• Bilfritt fra Segalstad seter til heispåstigning – sommer som vinter 

• Parkering ved næringsvirksomheter 

• Leiligheter – parkering under bakken 

• Etablere parkering i kjeller ved nye framtidige leilighetsbygg 

• Leiligheter med parkeringsplasser 

• Lett å komme til med bil, men parkering bak bygningene 

• Felles innfartsparkering for dagsturister 

• Ha retningslinjer for max. 1 bil pr. hytte/ leilighet 

 

Til næringsdrivende: 

• Skiltlesing og godt holdt p-plass 

• Utbyggere må ha parkering tilrettelagt på sine arealer 

• Løsninger for internbusser på bestilling 

• Interntransport for å redusere behov for p-plasser i sentrum 

  



Hva/ hvilke funksjoner gir god bokvalitet og attraktivitet for deltidsinnbyggerne og 

besøkende? 
 

Til arealplanlegging: 

• Så lite biltrafikk som overhodet mulig 

• Kommunen må sette betingelser så næring blir realisert 

• Realisere g/s-veg hele vegen mellom Skeiporten og Skei Appartement 

• Ny heis fra Skeiporten 

• Turstier og skiløyper = attraktivitet og bokvalitet 

• Golfanlegget er viktig. 

• Området må få beholde sin særegenhet (ikke bli hytteby som andre hyttebyer) 

• Lekeplass for barn (0-4 år) 

• Kombinasjon privat/kommersiell 

• Konsentrert utbygging rundt «gåsone» i sentrum 

• Nok og godt egna næringsareal 

• Effektiv bruk av næringsareal 

• Tilbud/ aktivitet for barn/ unge 

• Kommunikasjon – gode veger, gode g/s-veger 

• Konsentrere rundt aksen Skeiporten og Segalstad seter 

• Leiligheter med parkering under bakken 

• Bedre p-plass ved Peer Gynt- bommen 

 

Til næringsdrivende: 

• Åpningstider for butikker 

• God kvalitet på tilbud 

• Tilbud til barn 

• Driftsorganisasjoner som tar ansvar for drift av tiltak 

• Interntransport fra hytter inn til sentrum 

 

Generelt: 

• Positiv kommune for tilretteleggere 

• Busstilbud 

• Gode skiløyper 
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