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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 23. FEBRUAR 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 25 medlemmer deltok. 
Dagens hovedtema var Byen vår Gjøvik. Hva skjer i Gjøvik? v/ Line Kildal og Marte Skoglund. 
 
President Torbjørn Skogsrød leder møtet. 
 
Hanne-Gunn Røraas hadde 3-minuttersinnlegg, og fortalte om Røde kors og tiltak for barn. 
 
Line Kildal og Marte Skoglund, som er de to fast ansatte i Byen vår Gjøvik, fortalte om virksomheten 
til organisasjonen. Den ble etablert i 2011, og er et samarbeid mellom Gjøvik handel- og 
næringsforening, Gjøvik gårdeierforening, CC Gjøvik og Gjøvik kommune.  
Oppgavene er å utvikle et attraktivt sentrum, tiltrekke besøkende og bidra til økt antall 
arbeidsplasser. Gjennom forskjellige tiltak prøver man å skape mer byliv. 
 
For å støtte opp om handelslivet i byen arrangerer man Nattåpent, Bil i byen, Barnas Dager, Gjøvik 
Fashion Weekend, og Julebyåpning. 
Og man er med på KUL-TUR, Brukt og antikk, Plantemarkedet, Matmarkedet, Julemarkedet og 
Utekonserter. 
En viktig sak er å trekke gjester til byen, og å skape stolthet av byen for egne innbyggere ved å vise 
fram aktiviteter, eksempelvis i forbindelse med påsken. 
 
Koronapandemien er en utfordring for livet i sentrum, som man har møtt med kampanjer for lokalt 
næringsliv, ved å lage en felles digital handelsplattform for lokale butikker, med gratis hjemlevering, 
forskjønnelse av sentrum, uteservering, diverse stimuleringsordninger, et digitalt betalingssystem for 
serveringsbransjen mm. 
Etter en hard vår ble det en god sommer for butikkene og serveringsstedene. Folk brukte penger på 
handel i stedet for ferieturer. Mange handlet og handler fortsatt på nett, men hos lokale butikker. 
 
Av større ting må en nevne arbeid for ny riksveg 4, og for å realisere kulturhus. Gatebruksplanen er 
en viktig sak, og i den forbindelse parkeringsplasser. 70% av kundene på CC kommer utenfra. Svært 
mange som jobber på Gjøvik bor utenfor byen. Man kan derfor ikke se bort fra bilen, samtidig som 
det er ønskelig å redusere biltrafikken i sentrum. 
 
Det fulgte mange spørsmål etter foredraget, om samarbeid med NTNU, om kulturhus, om 
strandsonen, om "blomsterpotta", om Hovdetoppen, om hva som skal være av virksomhet i sentrum, 
om hotellkapasiteten i byen, om hvorvidt ny Rv 4 kan avskjære byen fra gjester. 
Foredraget vakte stor interesse og engasjement. 
 
Ref: Ola Rongen 
 
 
 
 
 


