
Innspill på folkemøte på Salsbruket 19.11.20 

 

Etter workshop blant deltagerne i møtet, ble følgende innspill oppsummert knyttet til følgende 

spørsmål: 

Hvordan kan vi tilrettelegge for frivilligheten i framtiden? 

Hva mener dere at det er viktig at Nærøysund skal arbeide for fram imot 2033? 

Hva er viktig for dere som bor på Salsbruket? 

Hvilke styrker har Nærøysund? Og hvilke utfordringer må vi sammen arbeide med? 

 

• Frivillighet: Ta vare på ildsjelene 

• Etablere et felles nettverk for alle grendelag i kommunen 

• Viktig med lokale møteplasser – felles møtepunkter lokalt – eks. felles grendelag 

• Fergetilbudet er Salsbruket helt avhengig av, - både forutsigbarhet i tilbudet og kapasiteten. 

• Pendlerferge – ha et fergetilbud som er attraktivt for pendlere  

• Det bør arbeides mot fergefri forbindelse 

• Få til et trekantsamband, med bruer over Hofles/Geisnes – Lund: Dette vil gi kortere vei til E6 

og kort vei til sykehus, samt være attraktiv for fisketransporten 

• Viktig å få på plass god mobildekning, særlig lang strekningen langs Skrøyvdalsvegen. Her kan 

nevnes at Firma Albert Collett har en mast i området, hvor det er lagt til rette for muligheten 

for å koble til nødvendig utstyr. 

• Veistandarden langs Skrøyvdalsvegen og Geisnesvegen må utbedres og heves. 

• Fokus på beredskap og utplassering av satellitt - telefon 

• Skolebygget må vedlikeholdes også så lenge situasjonen mht. skolen er uavklart 

• Viktig at det fokuseres på bolyst slik at folk velger å flytte hit 

• Viktig at det blir lagt til rette for at vi kan bo her og da er ferge, butikk, helsetilbud, 

beredskap og infrastruktur elementært for oss. 

• Legg til rette for strandrydding inne i kommunens fjorder også, samt at det blir opprettet 

stasjoner for mottak av spesialavfall som maling, olje m.m. 

• Kommunen bør høre på lokalsamfunnet og gi respons 

• Styrken ved Nærøysund er at kommunen har mange gode tjenester, et attraktivt næringsliv 

og fin natur 

• Utfordringer er å fremme framsnakking og engasjement 

• Må være mulighet for å bo lengst mulig heime – hjemmehjelp/hjemmesykepleie 

• Bør kunne være mulig med midler/tilskudd til en felles sekretærressurs for grendelagene 

• Viktig å bruke og ha fokus på hele kommunen, og ikke bare på Kolvereid og Rørvik 

• Bør være midler som kan stimulere til bo- og blilyst 

• Viktig med veilys i grenda  

• At Nærøysund er i sterk vekst er et viktig fortrinn 

• Sats på ett kommunesenter 

• Vi må være en trygg kommune 

• Vi har kort vei fra hav og til fjell og mye uberørt natur 

• Viktig å verdsette frivilligheten 



• Kommunen må være bevisst på at det ligger mye «kapital» i frivilligheten 

• Kommunen må være en god samarbeidspartner for frivilligheten gjennom dialog, støtte og 

hjelp 

• Frivilligheten mellom mennesker – lokal frivilligsentral på Salsbruket 

• Butikken er veldig viktig for oss og denne må videreutvikles, i et samarbeid med kommunen 

• Fritidsmuligheter er viktige, men begrensninger mht. ferge og kollektivtilbud begrenser vår 

deltagelse på fritidsaktiviteter ellers i kommunen 

• Et skolemiljø er viktig for å skape lokal identitet til nærmiljøet – nærmiljøet er også viktig for 

barn og unge som vokser opp på Salsbruket 

• Fiberutbygging er viktig 

• God mobildekning langs veistrekningene er også av stor betydning 

• Det må fokuseres på de kvalitetene som Salsbruket har, - vi må markedsføre oss godt og 

kommunen kan også fokusere mer på Salsbruket som opplevelse 

• Det er en utfordring mht. lite muligheter for kafè og overnatting 

• Kommunen burde arbeide for å rute FV17 over Lund og gjennom kommunen, - dette vil bidra 

til en turiststrøm som kan benytte de tilbudene vi har i kommunen 

• Viktig å støtte opp næringsliv og etableres ute i grendene – kommunen bør støtte opp 

• Aktiviteter for barn og ungdom som ikke deltar i idrett 

• Vi må framsnakke hverandre og den kommunen vi bor i 

• Det bør være mulig å kunne søke på tilskudd til å få til ting i bygda 

• Sikre og utvikle det psykiske helsetilbudet, - møteplasser og bedre tilbud 

• Ånden for frivillighet er kanskje viktigere for Salsbruket enn andre steder, - fordi bosetting og 

trivsel her er avhengig av at vi bidrar lokalt  

. 

 


