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INNSPILL TIL KOMMUNENS SAMFUNNSPLAN FRA MØTE I FOLDEREID SAMFUNNSHUS 13. OKT. 2020
20 personer møtte. Fra kommunen deltok Camilla Vågan.
-

Fiber til alle
Innovasjon -> bidrag til oppstart av nye arbeidsplasser
Ungdomsklubb i grendene
Bygdekino
Veglys -> lys ute i bygdene der hvor folket bor – øker uteaktiviteten
Gjøre ferdig gangveg fra Heseren til saga
Flere timer med helsesykepleier i skolen
Økte rammer innenfor barne-/ungdomspsykiatrien
Støtte lokalt næringsliv, også de som jobber i grønn sektor. BONDEN ER VIKTIG.
Gi de eldre trygghet/pleie/støtte, slik at de kan bli boende hjemme hvis de ønsker.
Desentralisert tilbud om hjemmesykepleie for eldre. Nærhet gir trygghet, kort tid fra
henvendelse til kontakt opprettes.
Lokalt kollektivtilbud, slik at barn/unge får større valgfrihet mht fritidstilbud.
Buss fra sentrum ut til grendene ved arrangement i grendene. Bestillingstransport.
Opprettholde grendeskole/barnehage
Tilrettelegge for unge/nyetablerte med rimelige tomter/kommunale lån
Gratis husleie for barn/unges aktiviteter
Ivareta/støtte lokale lag og foreninger
Selge tomme kommunale bygg slik at de blir ivaretatt og «levende»
Kommunal ledelse må bli flinkere til å framsnakke grendene, samt bruke grendene til ulike
møter/arrangementer. Vise at de bryr seg og tar HELE kommunen i bruk.
Bruk digitale løsninger i forhold til vaktmester med meldinger om oppmøtested, ikke fast
oppmøte på Kolvereid hver dag. Spare tid og ressurser!
To likeverdige kommunehus – balansert utvikling!
Spre møteaktivitet – politiske arenaer – rundt omkring i kommunen, besøke grender og
lokalsamfunn
Kommunalt ansvar – pålegge grunneiere/huseiere opprydding langs innfartsårer til
kommunen. Positive blikkfang for de som kommer/besøker kommunen. Utsmykking!
Lys på Foldabrua – det ønsker vi tilbake!
Stor barnefattigdom – utjevning, bidra med husleiedekning og støtte slik at kontingentene
blir lavere. ALLE MED!
Busstilbud for elever på videregående på Val og YNVS og ut til bygdene. Kunne bo hjemme og
bidra i grenda si – mer tilknytning!

BIDRA MED/VI HAR:
-

Foreningsliv
Frivillighet
Sang og musikk – hornmusikk – skolemusikk – drill – barnekor – voksenkor – gospel
Positivitet
Flott natur med merkede løyper/trimbokser/hytter
Muligheter til friluftsliv
Skimuligheter
Grønn sektor – gårdsbesøk
Basseng
Utleiemuligheter
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-

Overnattingsmuligheter
Bilverksted
Byggvarehandel
Dagligvare
Landbruks-/mekanisk verksted
Hytte-/husprodusent (Byggtorget)
Gartneri
Tømrerbedrifter
Skole
Barnehage
SFO
Kirke/åpen vegkirke
Røde Kors-hus
Kafe
Frivillig brannvesen
4H
HT-Gjerde
Grustak
Treningsstudio
Inkludere flyktninger og ALLE andre som vil bo i ei JA-bygd

-

Opprettholde god kommunal infrastruktur (skole/barnehage, standard kommunal veg)
Bredbåndsutbygging – fiber til alle
Foldereid bidrar med et næringsliv i utvikling
Kommunen må bidra til opprydding/fjerne forurensning for å øke attraktiviteten i alle deler
av kommunen
Utnytte naturgrunnlaget: geologi, vannkraft, vind
Variert kulturliv
Stimulere frivilligheten med kulturmidler
JA-kommunen, dyrke det positive
Styrke kommuneøkonomien, effektivisere kommunal drift. Forenkle det administrative
apparatet. Tenke langsiktig, være tålmodig.
Styrke kompetansen i tjenesteproduksjonen
Grendekonkurranse om å fremstå som mest attraktiv, fremme trivsel og bolyst
Stimulere næringsliv/grundere i en tidlig fase/utviklingsfase. Næringsapparat.
Gode møteplasser – Johs. Skeie: attraktivt stoppested.
Lokale kulturarrangement knyttet til lokale møteplasser
Alle må bidra til felles holdninger. VI-holdning i den nye kommunen
Effektivisere arealforvaltningen, bidra med reguleringsplaner for næringsutvikling
Gi ungdommen god plass i planene
Være imøtekommende/inkluderende for innflyttere. Informasjon og vertskapsrollen
Ta vare på gode og varierte helsetjenester
Styrke det lokale støtteapparatet på helseområdet slik at folk kan bo lengst mulig hjemme
Se på organiseringen av drifts- og vedlikeholdstjenestene i kommunen
Jobbe for å realisere lakseveg nord
Opprettholde bosetting
Utnytte naturressurser

-
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-

Turisme/utmark/hyttefelt/scooterløyper
Salg av landbrukseiendommer som ikke er i bruk. Mange ønsker å kjøpe, ingen er til salgs!
Skole og barnehage opprettholdes
Hjemmebasert omsorg
Kollektivtransport opprettholdes etter dagens ruter!!
Fiber utbygges til alle
Grendelag – ett talerør for bygda
Tilrettelegge for å få annen næring enn blå!
Ett rådhus!!
Vegutbygging
Opprettholde støtte til kulturlivet
Hva er bra: Eldreomsorg og skole
Kommunen kan tenke over at bygdene gror igjen. Skogeiere må pålegges å fjerne skog. Se
bare på utsikten langs veien og fjorden
Tenke på hva kommunen kan gjøre for barn og eldre i Foldereid – det er viktig
Skole og barnehage
Vi som er fritidsbeboere mangler oversikt over vann og rørledninger, septiktanker og
stoppkraner
Trivselstiltak i kommunen: Rydding av gras ved våre eiendommer som hører kommunen til
Kommunen må være behjelpelig overfor de som ønsker å skape sin egen arbeidsplass
Eldreboliger med fin utsikt
Desentralisering av kommunale tjenester
Oppgradering av veiene mot Kolvereid og nordover
Samferdsel som buss, internett, telefon og DAB
Enklere å bygge der man vil i grendene
Tenke litt mer på hvordan sentrum (Kolvereid og Rørvik) ser ut. Legge litt mer restriksjoner
på hvordan byggene skal se ut, kanskje det ikke passer med mer moderne bygg
Bevare skolen
Det ble lovet gang- og sykkelsti på Foldereid
Bevare bassenget
Ikke sats på oppdrettsnæring innenfor Follabrua
Skap arbeidsplasser på Foldereid (rehabsenter, eldreboliger etc)
Bevare gatelysene
Vedlikehold på kommunale veier inkludert brøyting kunne vært bedre

Innspill samla fra borddukene av styret i Foldereid samfunnshus SA

