Stand Naustbukta

19.09.20 – kl. 1100-1330

Fra kommunen: Martin Øie Lauten, Annette Laugen (SP) og Mildrid Finnehaug (AP)
Antall møtte: ca. 13 stk. – Flere fikk flygeblad
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Legge til rette slik at flere kan bosette seg i grendene
o Ungdommer må bosette seg her.
Legge mer til rette for industri og spesielt fiskeoppdrett i distriktene. Dette skaper
arbeidsplasser som gjør at folk velger å bosette seg i grenden.
o Det er mange som jobber innenfor aquakultur her og det må satses mer på. Det
gir arbeidsplasser og mer sysselsetting
o Mer arbeidsplasser
Jordbruket kan i større grad desentraliseres til grender
Mer fokus på fremkommelighet. Nå blir det bra med vei inn til Naustbukta, men det
må jobbes mer med utbedring av veier i distriktet
Kollektivtilbudet er svakt i Nærøysund. Dette er noe som bør satses på fremover
Ta i bruk hele samfunnet
Tilbringertjenesten er bra, og kan videreutvikles
Butikken og skolen i grenden må bevares. Butikken eies av grenden som leier ut
lokalet til Coop. På skolen så blir det flere barn som starter på skolen i kommende år.
Til og med småtrinn må være her. Når det kommer til 5-7 trinn så kan disse flyttes til
mer sentrale skoler så lenge kollektivtilbudet blir mer utviklet.
Veien fra skolen til butikken er trafikkfarlig og svingete. Det oppstår skumle
situasjoner med tanke på trafikkfarlige situasjoner.
Ungdomslaget i grenden er en meget sterk og aktiv forening. De jobber positivt for
grendeutviklingen.
Ønskelig med flere aktiviteter både sentralt og deltsentralt. Både opp imot eldre, barn
og unge.
Samfunnet i Gravvik innehar mye dugnadsånd og er inkluderende til nyinnflyttede.
Dette er en styrke som kan promoteres mer
Kommunen kan opprette mer samarbeid med grendelagene i distriktet. Dette være seg
søknad om tilskudd, legge til rette for aktiviteter, og veiledning opp imot rekrutering.
Legge til rette for boligtomter, og skape attraktive tomter.
Det er mange som har hytter i boligfelt.
Gravvik er et grendesamfunn i vekst takket være fiskeoppdrett
Savner kommunalt vann og avløp. I dag er det mange kommunale vassverk og ikke alt
vann som kommer her fra er like rent.
Det går fiber gjennom sjøen i Gravvik, men grenden er ikke koblet på dette. Det er
ønskelig
Setter en samfunnsutvikling i et større perspektiv er det ønskelig med sterke grender,
ovenfor sentralisering til Kolvereid og Rørvik.

-

Kultursatsning er viktig. Ønskelig med mer satsing på kultur og selge dette ut til
grender.
Møteplassen på butikken er svært viktig for lokalsamfunnet. Det ønskelig å
videreutvikle dette.
Frivillighetssentralen på Kolvereid er viktig, men det blir tidvis litt langt å reise til
Kolvereid hele tiden. Er ønskelig med mer tilrettelagte aktiviteter som skjer ute i
grendene.

