
 
Pressemelding: 

 

En fremtidsvisjon for Hov og Søndre Land  
inn mot de neste 25 årene (og lengre) skal presenteres! 

 

 

Kick Off for framtidas sentrum 

 Torsdag 9. januar kl. 18.00  
inviteres alle innbyggere og alle som er interesserte  

til utstilling og åpent folkemøte i rådhuset i Hov. 

 

 

Hov i 2045? HVOR GÅR VI? 

Presse og media inviteres til  
pressevisning og samtale med arkitektene i forkant  

samme dag. 9. januar kl. 15.30  

i rådhuset i Hov, eller etter avtale. 
 

Meld interesse til:  
Roger Fløttum, næringsrådgiver (roger.flottum@sondre-land.kommune.no)  
Mobil: 90112282 

    

 

Tre arkitektkontor: White, Norconsult og Asplan Viak leverte 19. desember 2019 hver 

sin skisse til en samlet og helhetlig løsning for Hov sentrum. Hver for seg vil de presentere 
sine fremtidsvisjoner på folkemøtet i rådhuset.  
 
Oppdrag: Vi ønsker et sentrum for aktiviteter og opplevelser, der innbyggerne trives og 
ønsker å tilbringe tiden sin. Og en av de tingene som pekes på av arkitektene er at dagens 
sentrum er preget av store, åpne rom. Vi har store kryss og store åpne arealer. Dette skaper 
en opplevelse av avstand og mangler i dag lune møteplasser og grønne lunger. Hvordan kan 
dette potensialet utnyttes og utvikles videre til det beste for alle? 
 
Det er slik at man kan plukke det beste fra alle tre forslagene, og på bakgrunn av dette se 
nye muligheter. Dette utviklingsarbeidet er kanskje det største og viktigste grepet som blir 
gjort for de neste tiårene i kommunesenteret i Søndre Land. 
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Det er satt ned en evalueringsgruppe, som blant annet består av næringsliv, gårdeiere, 
representanter fra kommunen og Statens Vegvesen. Disse vil legge frem en felles innstilling 
til hvilke skisser man skal benytte som utgangspunkt for det videre arbeidet. Arbeidet har 
siden oppstart vært ledet av prosessleder Einar Amlie Karlsen, som følger prosessen videre 
til evalueringsgruppa leverer sin innstilling.  
 
Bakgrunn: På ettervinteren 2019 vedtok formannskapet at Fladsrudtomta, som en særs 
viktig brikke i sentrumsutviklingen, skulle inngå i et eksternt oppdrag for å se på hele 
sentrum. Det har vært hentet frem og tilgjengeliggjort dokumenter fra tidligere arbeider, 
innspill fra innbyggerne og ikke minst er det lagt mye arbeid i å formidle historien bak og 
rundt sentrum. Dette materialet er levert til de tre arkitektkontorene som ble tildelt 
oppdraget med å skissere et grunnlag for en fremtidsrettet sentrumsutvikling. 

– Dette er forøvrig også helt i tråd med rapporten «Nye grep for en ny framtid» fra 
Telemarksforsking, som fastslår at et sterkt kommunesenter er avgjørende for at man skal 
kunne lykkes med utvikling, x-faktorer og øvrige tiltak, sier ordfører Anne Hagenborg. 
 
Fra steinalder til nåtid:  

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden  
og egner seg ikke til å forme fremtiden. (Simone Weil) 

 
Historisk er det vi kaller Fladsrudtomta i Hov et viktig område som bærer med seg 
kulturarven med tida fra langhus, klyngetun og kanskje «Høvdingens Hall» – eller «Hovet».  
Dagens Hov sentrum består av tre tettsteder med forskjellige funksjoner, som har grodd 
sammen til ett, over tid siden midten av 1800-tallet. 
«Hov sentrum er en brokete helhet sammensatt av varierte kulturminner over lang tid.» 
Dette er en påstand hentet fra den kulturhistoriske stedsanalysen som er en del 
av kulturminneplanen for Søndre Land (vedtatt 19. 12.19). Kulturminneplanen tar Søndre 
Land tilbake til steinalderen, gjennom vikingetiden og middelalderen og videre fram til nyere 
tid.  
 

Utviklingen av Hov sentrum skal skje i tett samarbeid  

med næringsdrivende, gårdeiere og innbyggerne: 

Er du på facebook kan du også finne arrangementet der, og eventuelt melde din interesse. 
Har du ideer og innspill? Da kan du registrere disse på:  
 
www.bolyst.land/hovsentrum 
 
Se også: https://bolyst.land/et-sentrum-for-framtida-del-2/ 
 
Kulturminneplanen: https://www.sondre-land.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-
eiendom/arealforvaltning/arealplan/kulturminneplan/ 
 
Kulturhistorisk stedsananlyse: https://www.sondre-land.kommune.no/globalassets/02-
dokumenter/politikk-og-organisasjon/horinger/kulturminneplan/kulturhistorisk-
stedsanalyse-av-hov-sentrum-16.-november-2018.pdf 
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