
LOKALT VERKSTED MYSEN 21/10-2020  

 

Gruppenes gjennomsnittsscore av Stedskompasset:  

(Nordre Mysen, Kløverveien og Måsan)   

 

 

 

Hovedutfordringer:  

• Offentlig transport – manglende tilbud, Flexibusser – digitalt flexisystem, trygghetsfølelse, 

kollektivtransporten gir flere aktivitetsmuligheter 

• Møtesteder – et sted å møtes både inne og ute for alle (unge og eldre) 

• Gater og offentlige rom – mer gatelys, mer aktivitet, tomme lokaler fylles med aktiviteter og 

lys. 

• Mysen må bli en «kul» by 

• Sykkelveier, traseer i sentrum og fotgjengerfelt  



• Vedlikehold av offentlige bygninger 

• Ønsker unge voksne tilbake til Mysen 

• Bedre skilting av både gå- og sykkelveier (bruke veien/bakken til skilting) 

• Identitet og tilhørighet – må jobbe med inkludering av nye innbyggere 

 

 

Tiltak:  

• Sparkesykler i sentrum, men legges tilbake til faste stasjoner (unngå kaos) – kul ting! 

• Flexibuss – et godt digitalt system som gir flere transportmuligheter. Billig og trygt, 

mer liv i sentrum – det sosiale livet er avhengig av transport 

• Flere møtesteder – oppgradere, legge ladere og nett tilgjengelig. Aktiviteter som 

passer, gradert etter alder. Medvirkning. En benk med disse fasilitetene hadde vært 

fint! 

• Mer lys i sentrum. Lage liv i sentrumsvinduer, med utstillinger som følger årstider.  

• Fylle de tomme næringslokalene – benytte til pop-up aktiviteter for ungdom  

• Prosjekteringsplaner for byparken Nordre Mysen, få med barn og ungdom i 

medvirkning 

• Avklare lokalisering for bad og skole i sentrum – om ikke er dette brems for 

videreutvikling 

• Tog til Oslo er ok, men til Rakkestad/Sarpsborg må bedres 

• Viktig med nok parkeringsplasser i sentrum, særlig for pendlere – Kloppa: lage en 

park med parkering til både biler, el-bil, sykler, sykkelhotell for el-sykler, sparkesykler. 

Særlig tilrettelegge for EL med lademuligheter. 

• Flere benker rundt i sentrum og i skolegårdene  

• Hvordan få tilbake de «unge voksne» – lage en strategi for dette. Boligtomter i 

tilknytning til skoler, nye arbeidsplasser – Skaper en levende og attraktiv by!  

• Det må være handlingsrom for å være nyskapende, gi nye muligheter. Gjøre det 

enklere for nyutdannede å etablere seg i Mysen. 

• En bar på Brennemoen hotell – Skybar.  

• Samle en representant fra hver av de tretten lokale verkstedene, som kan 

samarbeide og jobbe for en felles strategi for Indre Østfold kommune. 

 


