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Ang. nedleggelse av Ottestad bibliotek
 
Oppslag i Hamar Arbeiderblad før helgen viser til at Hovedutvalg for kultur med det første skal
ta stilling til nedlegging av Ottestad bibliotek.
 
Sandvika Vel vil med dette protestere mot nedlegging av Ottestad bibliotek.
 
Vi mener at kommunens største tettsted burde være noe mer enn et rent boligområde, og at
bibliotek og andre kulturtilbud hører naturlig hjemme i området.  Vi finner det unaturlig at en
spredtbygd kommune som Stange sentraliserer sitt bibliotektilbud til et kommunesentrum som
mange av kommunens innbyggere sjelden besøker, mens de lokale tilbudene legges ned. 
 
I avisoppslaget refereres det til at utlånet i bibliotekfilialen har gått jevnt nedover de siste årene. 
Vi tror dette mer er et uttrykk for kommunens lave prioritering av filialen gjennom en årrekke
enn for innbyggernes manglende behov for eller ønske om et bibliotektilbud.  Vi vil også
presisere at et bibliotek ikke kan vurderes kun i antall utlånte bøker; et velfungerende bibliotek
med aviser og tidsskrifter, sitteplasser og Internett-tilgang ville i mye større grad være en
møteplass i nærmiljøet som kanskje særlig barn og unge i Ottestad sårt savner.  Vi mener, som
kultursjefen også er inne på i avisoppslaget, at det derfor ville være mer naturlig å bygge opp
Ottestad bibliotek enn å bygge det ned, og vi er redde for at en nedleggelse med påfølgende
ødeleggelse av dagens boksamling vil gjøre det svært vanskelig å gjenopprette filialen på et
senere tidspunkt.
 
Vi vil minne om kultursjefens mål i gjeldende kommuneplan (s.37, langsiktig del), der han sier at
kultursektoren må gjennomføre stedsanalyser for blant annet Ottestad i arbeidet med å skape
gode, trygge, spennende og innholdsrike nærmiljøer i kommunen.  Vi er ikke oppmerksomme på
at en slik stedsanalyse er utført.
 
Vi vil også minne om at Sandvika Vel tidligere i år bad om en konsekvensutredning i forbindelse
med vedtak om boligutbygging i Sandvika.  Vi kan vanskelig se at en utbygging i Ottestad med
boliger for flere tusen mennesker samtidig med nedleggelse av et viktig kommunalt kulturtilbud
er forenlig med å gjøre nærmiljøet ”godt, spennende og innholdsrikt”, verken for nåværende eller



nye innbyggere.  Ved en så omfattende boligutbygging burde kommunal tilstedeværelse i
området økes, ikke reduseres.
 
Vi beklager at vi ikke har vært tilstrekkelig klar over situasjonen før avisoppslaget i forrige uke,
slik at dette brevet kommer såpass kort tid før hovedutvalgsmøtet.  Imidlertid kan vi heller ikke
se at Stange kommune har henvendt seg til oss eller til noe annet nærmiljøorgan for uttalelse i
sakens anledning.  Vi synes det er sterkt beklagelig at kommunen ikke ønsker å trekke
kommunens innbyggere med i denne debatten.
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