Saker i media
1. januar – 24. april 2019

Mediesaker som kun direkte omtaler arbeidet med en areal- og transportstrategi for
Mjøsbyen.
Hedmark fylkeskommune:
 23. januar: Sak om at strategien er ute på høring.
https://www.hedmark.org/nyheter/si-din-mening-om-mjosbyen/


24. januar: Transportkomiteen på besøk.
https://www.hedmark.org/nyheter/mange-innspill-til-transport--ogkommunikasjonskomiteen/

Oppland fylkeskommune:
 22. januar: Sak om at strategien er ute på høring.
https://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/samferdsel-nyheter/si-dinmening-om-mjosbyen.92725.aspx
Elverum kommune:


6. februar: Sak om at strategien er ute på høring.
https://www.elverum.kommune.no/om-oss/aktuelt/si-din-mening-om-mjosbyen-iframtiden

Gausdal kommune:


29. mars: Kommunestyremøte i Gausdal, hvor kommunestyret kom med sin
høringsuttalelse.
https://www.gausdal.kommune.no/?id=6209513&cat=172355

Aviser
Hamar Arbeiderblad:


8. april: Rødt Oppland, Folldal og Hedmark vil ikke ha fokus på Mjøsbyen.
https://www.h-a.no/debatt/de-politiske-konstellasjonene-i-innlandet

Oppland Arbeiderblad:


8. mars: Leserinnlegg fra gruppeleder, Gjøvik Senterparti om bompenger i
forbindelse med behandlingen av strategien.
https://www.oa.no/debatt/torvild-sveen/trafikksikkerhet/bompenger-skal-ikkesikre-gang-og-sykkelveger/o/5-35-824195



31. mars: Leserinnlegg fra Tom Svellet, Østre Toten.
https://www.oa.no/debatt/ostre-toten-kommune/transport/ats-mjosbyen/o/5-35836998



8. april: Østre Toten vil ikke havne i bakevja av Mjøsbyen.
https://www.oa.no/ostre-toten-godtar-ikke-a-bli-mjosbyens-bakevje/s/5-35842874?key=2019-0409T07:10:06.000Z/retriever/d5291bd1b4e470227f447176458883c0509d0e36

Gudbrandsdølen Dagningen:


9. april: Leserinnlegg fra ordfører i Sel, som mener politikerne må se til Vestlandet
med Mjøsbyen.
https://www.gd.no/debatt/leserinnlegg/vestlandet/innlandet-se-mot-vest/o/5-18880776

Ringsaker blad:


4. februar: Leserinnlegg hvor Mjøsbyen blir trukket fram i forbindelse med det nye
sykehuset.
https://www.ringsaker-blad.no/kommentar/debatt/sykehus/busteruds-politiskeengasjement-synes-a-vare-avgrenset-til-hamars-snevre-interesser/
Innlegget ble delt av flere lokalaviser (deriblant GD, H-A og OA).

Stangeavisa:


7. februar: Sak om bompenger.
http://www.stangeavisa.no/nyheter/maa-ut-med-43000-i-bompenger-i-aaret-omhun-vil-beholde-jobben-i-stange

Østlendingen:


8. april: Leserbrev fra bypatriot i Elverum.
https://www.ostlendingen.no/debatt/elverum/naringsutvikling/hvor-starelverum/o/5-69-748690

Visning av animasjonsfilm
Totalt har rett i underkant av 40 000 personer sett filmen per 1. april 2019.
Facebook:
Tall per 1. april 2019:
 23 604 personer er nådd totalt, hvorav 16 349 personer har sett den på grunn av
annonsen.


Totalt har videoen blitt spilt av 27 524 ganger.



9 117 av det betalte publikummet har sett 10 sekunder av filmen eller mer.



Innlegget er delt av både organisasjoner og privatpersoner, hvorav 14 har delt det
direkte fra Mjøsbyen.

Kinoreklame:


Filmen er vist på kino i byene Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum.



Reklamen ble i sin helhet vist i forkant av 508 kinofilmer. På disse var det 11 147
besøkende.

