
Noe av det som står høyt 
oppe over hva man 

ønsker seg, er god trivsel 
der man bor. 

Utenfor byene er det 
mye som bygger opp 
under trivsel. Her er 

8 gode grunner 
til hvorfor man trives 

utenfor byen. 

8 GRUNNER 
FOR Å BO 
PÅ EKNE 



1. 
Tilgang til natur 
gjør livet lengre. 
 
Tilgang til grøntarealer og 
natur er viktig for trivsel. 
Forskning viser at naturen har 
en positiv påvirkning på vår 
mentale helse – vi blir mindre 
stresset og i bedre humør. 
Nyere studier forteller at folk 
som bor med tilgang til mye 
natur lever lengre, og at folk er 
ikke så ofte syke, selv om de 
ikke brukte områdene. 
 
Kilder: Time Magazine og Washington Post 



Hage gir redusert risiko for å bli rammet av depresjon, angst eller 
uønsket vektøkning. I tillegg er det fysiologiske fordeler ved 
hagearbeid, blant annet ved at man forbrenner kalorier. 
Kilde: https://www.sciencedirect.com 

2. Hage gir bedre helse og trivsel. 



Trær og planter bidrar til 
renere luft og mindre 
forurensing. Utenfor byene er 
det også mindre biltrafikk, som 
gjør luftkvaliteten bedre enn i 
byene. (Kilde: Miljødirektoratet.no) 

3. Luftkvaliteten 
kan være bedre 
utenfor byene 



Å bo utenfor byen er ofte assosiert med dugnadsånd og nabofellesskap hvor 
«alle kjenner alle». Dette gir et grunnlag for et sosialt nabolag for man har tillit 
til naboene og føler en tilhørighet. Et nabolag hvor «alle kjenner alle», hvor det 
bor både eldre, voksne og barn, skaper et godt bomiljø som gjør deg til et 
gladere menneske. (Kilde: https://www.klikk.no) 

4. Godt nabofellesskap 
 



5. Bedre økonomi for mange 
Mange sparer penger på boligkjøpet utenfor byen. Når man bor trangt og 
ønsker en mer romslig bolig, kan det raskt bli svært dyrt å kjøpe bolig i byene. 
I 2015 var det tre ganger høyere prisstigning på boliger i byen enn utenfor 
byen. (Kilde: http://www.nationen.no) 



6. Muligheter for mer plass 
Ifølge SSB bor 11% av befolkning for trangt, og i Oslo bor 20% av 
befolkning i trangbodde boliger. På bygda er det ofte godt med uteplass 
med fellesarealer og uteområder rundt boligene. (Kiilde:https://e24.no/privat/boligmarkedet/) 



7. Gode oppvekstvilkår 
Det oppfattes ofte at det er bedre å vokse opp utenfor byen, men det er ikke 
funnet noen fasitsvar på hvor barn har det best. Den eneste fellesnevneren 
man har funnet er at gode oppvekstvilkår kommer fra gode miljøer. Likevel 
bidrar tilgangen til natur, fellesarealer og godt nabofellesskap til en generell 
god oppvekst for barna. 
Det er også påvist at barn som vokser opp utenfor byen er mindre sårbare 
for allergier og astma på lang sikt på grunn av balansen med bakterier og 
pollen, som styrker immunforsvaret. (Kilde: https://www.sciencedaily.com/releases/) 



8. Trygghet for barn og voksne 
Trygghet handler om alt fra lekeplasser, belysning, trafikksikre internveier  
trygge skoleveier og trygge fellesområder. Utenfor byene, hvor det er lavere 
innbyggertall, er det færre lovbrudd. Det legger til rette for trygghet og 
trivsel for alle, og spesielt familier!. (Kilde: https://www.ssb.no) 
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Nettsiden Ekneinfo.com er åpen for idélanseringer og innlegg som handler om hvordan 
bygda kan utvikle seg som bosted. Eknes hjemmeside ble lansert 11. mars 2013. 

 
Ansvarlig eier er Svein Helge Falstad, Tlf. +47 93 20 22 24 

Stedsutviking 
 
 
Kommuner som lykkes best med sin 
stedsutvikling, evner å påta seg rollen 
som aktive samfunnsutviklere. De har 
også et helhetlig, langsiktig og 
overordnet grep på arbeidet, og spiller 
på lag med innbyggere og lokalt 
næringsliv. Kommunene kjennetegnes 
også gjennom et tydelig politisk 
lederskap som ser muligheter der 
andre ser begrensninger, og som tør å 
vise mot og ta nye grep i utviklingen 
av stedet. Ved å gi spillerom for all 
den kreativitet, skaperkraft og 
engasjement som finnes i 
lokalsamfunnet, øker mulighetene for 
å lykkes med arbeidet, samtidig som 
lokaldemokratiet kan styrkes.  
 
(Kilde: www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-

stedsutvikling/)     Mer info på www.ekneinfo.com 


