Pressemelding – Ny giv for Mjøsregionen
Mjøsa Strandeierforening ble stiftet i 1965 for å ivareta strandeiernes interesser i forbindelse med
reguleringene av Mjøsa.
Etter 50 års virksomhet følte styret et behov for revitalisering av foreningen, og årsmøtet i 2014
vedtok nytt formål: Foreningen skal ivareta strandeierinteressene omkring Mjøsa og samtidig
arbeide for en god samfunnsmessig og bærekraftig utnyttelse av Mjøsa og Mjøsstrendene.
Vi mener at det skal være mulig å utvikle Mjøsregionen til et kraftsentrum i Norge. I midten ligger
Mjøsa, Norges største innsjø, med muligheter for rekreasjon og fritidsaktiviteter som er for lite
utnyttet - for oss som bor her og for tilreisende. Mjøsa Strandeierforening klarer ikke å utvikle et
kraftsentrum alene og ønsker derfor flere med på laget.
Derfor har Mjøsa Strandeierforening invitert offentlig forvaltning rundt Mjøsa; 3 fylkesmenn, 3
fylkeskommuner og 7 kommuner til tenkedugnad på Honne den 25. februar 2015.
Under dugnaden skal det drøftes hvordan vi i felleskap kan skape den energien som gjør det mulig å
utvikle Mjøsregionen til et kraftsentrum i Norge. For å utvikle eksisterende og skape ny næring rundt
Mjøsa vil det kreve reell vilje, foruten klok og samordnet tilrettelegging fra forvaltningene rundt
Mjøsa for at næringslivet skal ta mulighetene i bruk. Her ønsker Mjøsa Strandeierforening å spille en
rolle for å få dette på plass.
Det viktigste grunnlaget for et kraftsentrum er etter vår mening verdiskapende og bærekraftig
næring, kombinert med relevant og kvalitetsorientert;
 forskning, innovasjon og utdanning
 helse- og omsorgstjenester
 politikk og offentlig forvaltning
 frivillig foreningsvirksomhet
 forvaltning av naturgitte fordeler og kulturlandskapet
 friluftsliv og idrett.
Dette mener vi vil ivareta dagens verdier i regionen og skape nye, givende arbeidsplasser og
fritidsaktiviteter i et miljø preget av ren og vakker natur, kunst og kultur.
Det må defineres satsningsområder for en utvikling som utnytter dagens fortrinn og som krever av oss
at vi skaffer oss nye fortrinn i Mjøsregionen. Tiden er riktig for dette nå som Norge har passert toppen
av høstingen fra olje og gass. Det er nå fremtidens næringer skal formes. Denne utviklingen må
Mjøsregionen ta del i til det beste for denne delen av landet og for Norge som nasjon.
Som en del av dette arbeidet ønsker vi å kartlegge interessenter og deres interesser i Mjøsregionen
og inviterer alle til å være med. Send e-post til jorgen@galtestad.no om du ønsker å delta.
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