
Innspill fra stand Ottersøy       17.09.20 - kl.1500-1730 

Fra kommunen: Martin Øie Lauten, Ivar Kvalø og Ingunn Lysø 

Snakket med ca.19 personer + flere som fikk flygeblad  

 

 

- Aquakulturen og de arbeidsplassene som skapes der er svært viktig for 

næringsutvikling. Det gir store ringvirkninger for andre bedrifter. 

- Det er meget dyre boligpriser i distriktet. Boliger i Rørvik presser opp prisene og gjøre 

det dyrt å bo her. Kommunen bør fortsette å videreføre startlån for unge og konseptet 

«leie til eie». 

- Mange er svært opptatt av trafikksikkerhetstiltak i Ottersøy. Det er mye tungtrafikk 

gjennom sentrum og som tidvis kjører over fartsgrensen. 

o Det er ønskelig med gang og sykkelvei fra Ottersøy til Rørvik  

o Det er ønskelig med fartsdump ved butikken for å redusere farten 

o Det er ønskelig med gang og sykkelvei over Sagbrua /ved avkjørsel til 

Fjellvang. Her går det barn på skolen og det oppstår farlige situasjoner når barn 

som går fra Leia boligfelt til skolen 

o Veinett er ikke dimensjonert for så mye tungtrafikk som det er i dag.  

o Styring av samferdselstilbudet med flere bussavganger til Rørvik og Kolvereid. 

 

- Det er en bekymring at flere i kommunen har lite å gjøre, og som er uføre eller står 

utenfor arbeidslivet. Denne gruppen burde fått et bedre tilbud til aktiviteter, hendelser, 

tilbud om medlem i lag- og forening etc. 

- Flere møteplasser 

- Det kreves en holdningsendring til mange av innbyggerne i Nærøysund. Det er svært 

viktig å handle lokalt, og unngå handelsflukt til Namsos eller shopping via internett. 

Videre må kulturbygging mellom Kolvereid og Rørvik forsterkes.  

- Skatter og avgifter for bedrifter i kommunen er svært dyrt. Dette i kombinasjon med at 

konkurransen mellom bedriftene / prisen på arbeid går ned gjør det svært dyrt for 

småbedrifter. 

- Innbyggere må få de tjenestene de betaler for. Eksempel en som har betalt for 

feiertjeneste og har nesten aldri sett en feier 

 

- En varmere velkomst fra kommunen på en eller annen måte hadde vært positiv. En 

innbygger beskriver at det første brevet som kom i postkassen nå de flyttet hit var en 

regning på kommunale avgifter. 

- I Ottersøy er det et ønske om å samle industrien på ett sted og unngå bygging på 

Digerholmen. 

- Skolen i Ottersøy bør bygges ut. Samfunnet er i vekst og det blir bare flere og flere 

elever ved skolen. 

- Gjengroing av skog er en utfordring og kunne blitt gjort noe med. Dette kan igjen 

skape flere grønne lommer og gjøre arealer mer tilgjengelig 



- Det er ønskelig med mindre vindmøller og heller utforske muligheten for 

saltvannsreaktorer som er mulig å utvikle. 

- Aviser er en utfording. Folk leser mindre og mindre papiraviser. Hvordan skal 

kommunen nå ut med informasjon til sine innbyggere. 

- Kommunen kan bli mer synlig som dere gjør i dag. Komme oftere ut å besøke folk og 

være gode representanter for kommunen. 

- Det er behov for å se samfunnsutviklingen i hele kommunen i sammenheng. Det 

bygges svært mye, og det skapes mange arbeidsplasser, men vi blir ikke flere 

innbyggere. Da er det noe som ikke henger sammen. 

- Mer tilgang på attraktive boligtomter. 

- Lys i sentrum bør driftes av kommunen i fremtiden. Folk betaler jo skatt. I dag driftes 

gatelysene av grendelaget. Noen gatelys er lokalt, andre er kommunen og på andre 

steder er det fylket som forvalter. Her bør det være mulig å effektivisere i fremtiden. 


