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Høringsuttalelse til planprogrammet for Vikersund sentrum nord
Modum ungdomsråd har vurdert planprogrammet for Vikersund sentrum nord og vil gi
følgende kommentarer:
Ungdomsrådet er opptatt av at Vikersund skal være attraktivt for unge. I dag opplever vi at
det er få møteplasser for unge og få butikker som passer for oss. Ofte drar vi ut av Vikersund
for å handle og treffe folk. Vi tror at én stor attraksjon kan gjøre de andre tilbudene i
Vikersund mer aktuelle for bruk. For eksempel hvis vi får Peppe’s pizza, kan det hende vi
bruker kinoen mer. Vi i ungdomsrådet ønsker at det skal komme flere kaféer og butikker
som er rettet mot unge.
Vi ønsker også gode møteplasser ute, hvor vi kan treffe venner og være med andre unge.
Derfor er det viktig at det fortsatt blir grøntområder og strand i området opp mot rådhuset.
I tillegg ønsker vi plass for ballspill og skating. Vi har sett litt på det flotte uteanlegget som
ligger langs stranda på Hamar – Koigen. Der har kommunen bygd flott uteområde med
turveier, skateanlegg, ballbaner, strender og turveier:

Hamar har også jernbanen mellom sentrum og vannet, slik det er i Vikersund. De har klart å
lage et område ved vannet som brukes av både unge og gamle.
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Vi i ungdomsrådet ønsker at det skal arbeides mer for aktive og attraktive møteplasser for
unge i Vikersund. Det er ikke sikkert at det skal bli så stort som på Hamar / Koigen, men vi
ønsker noen konkrete anlegg for unge.
Sannsynligvis vil gode uteområder ta en del plass. Vi ønsker derfor utfylling av området
mellom nettbusstomta og rådhuset. Og vi tror at noen slike tiltak vil gjøre Vikersund mer
attraktivt for alle.
Vi har også diskutert om de nye leilighetene i området vil passe for unge. Vi ønsker at det
skal tilrettelegges rimelige studentboliger / boliger for unge i de nye byggene som skal
bygges. Hvis leilighetene blir veldig dyre, tror vi ikke at unge vil bo her. Dessuten vil vi unge
bo der vi har flest mulig tilbud. Hvis området skal være attraktivt for unge, må det komme
flere tilbud enn det som er i dag.
Vi gleder oss til å se utviklingen i Vikersund!

Med vennlig hilsen
Modum ungdomsråd

Andrea Svendsen (sign.)
leder
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