Innspill stand på Salsbruket

16.09.2020 – kl. 1400-1600

Fra kommunen: Camilla Vågan og Martin Øie Lauten
Antall respondenter: 11 personer
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Salsbruket blir for lite i det store bildet. Er for mye fokus på Kolvereid og Rørvik og
grendene faller imellom stolene – ønskelig med mer grendefokus
Ønskelig med mer arbeidsplasser som kan gjøre at folk flytter tilbake til plassen
Redsel for at posten skal legges ned og at butikken på sikt kan forsvinne
Det digitale samfunnet går svært fort fremover, men det kommer for sent til bygdene.
Mye fritidsboliger i dag, og lokalsamfunnet preges av fraflytting
Det svært mye aktivitet her på sommeren. Det er fiske, friluftsliv og sommersamlinger
som er en styrke på sommerhalvåret.
En negativ trend er befolkningsutvikling. Det er mange eldre som bor her og lite
ungdommer. De flytter til byen – kommunesentraene.
Det er et potensiale å investere innenfor havbruk i Oplø. Enkelte bedrifter har mye
innfart og utfart. Mye går via vei til Høylandet og Namsos.
Det er dårlig bredbåndsdekning
Mange hytter er positivt, men det er utfordrende å bygge nye hytter på grunn av
samenes reinbeite oppe i Storvatnet og Mjøsund.
Det er mange utlendinger (tsjekkere og tyskere som kjøper opp billige hus og benytter
det som ferieboliger)
Det er en generell bekymring at det utvikles forgubbing samfunn
Legge til rette og utbedre kommunal vei opp til Mjøsund og Storvatnet. Her er det
fantastisk natur og friluftsmuligheter. Det nevens jakt, fiske, padling, båtferdsel,
verneområder og alt ligger til rette for turisme og friluftsliv
Vanskelig komme i kontakt med kommunen – finner ikke ansatte eller telefonnummer
til ansatte – bør lages en ansattoversikt slik at det er lettere å finne de du skal ha tak i.
Stort potensial for bobilturisme – trengs fasiliteter til dette i fremtiden noe som kan
bidra til turisme.
Det er gode muligheter for å bygge fritidsboliger på øyene ute i Opløfjorden. I dag er
det utfordringer med dette med tanke på 100m belte, men lokale tilpasninger må være
mulig å få til
Ferjen er det største hinderet. Et fremtidsønske er oftere ferjeavganger og på lang sikt
ei bru som knytter Salsbruket til Nærøysund
Verdiene på boligene er en utfordring som knyttes til ferjesambandet. En kan kjøpe
bolig for 600 000,- men hadde huset ligget på andre siden av fjorden har det kostet to
mill.
Eiendomsskatten er en utfordring da det er store hus, men flere er tomme og få som
bor der. Oppleves som urettferdig at Oplø skal betale det samme som Kolvereid og
Rørvik. Blir en push faktor som gjør at folk ikke velger å bosette seg på Salsbruket.
Ønskelig med en differensiering av eiendomsskatt for å gjøre det billigere å bo her.
Dette kan bidra til at flere flytter hit.
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Det er en unik mulighet til å utnytte turisme i mye større grad. Fjellstyret og
grendelagene har en jobb å gjøre med å samles og satse på Oplø sine styrker som er
naturen, havet, elva, jakt og fiske. Salsbruket i Fokus skal på sikt bli det nye
grendelaget og de må satse på filmer, bilder og publisering av hvilke muligheter som
eksisterer. Her kan kommunen med fordel være en støtte spiller.

