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Hei,  
  
Jeg har notert med følgende innspill til kommuneplanens samfunnsdel fra folkemøtet som ble arrangert 
i Dagali 18.01.2018  
(har nok ikke fått med alle, men håper at jeg har fått med det essensielle sammen med kommentarer 
som har kommet i ettertid) 
  
Bolyst 

 Det er behof for boligtomter ! 

 Bruke småbruk til tilflytting – ikke ferie og hytte  

 Kommunen må være behjelpelig å legge til rette for boligtomter.  

 Vanskelig med denne plan opp mot arealplan  

 Langsiktighet i arbeidet til kommunen – behov for langsiktighet i skole og barnehage struktur ! 

 Møteplasser.  

 Fokus på liten luft forurensing – luftkvalitet er veldig bra .  

 Kommunen burde være interessert i å til rettelegge for «Prøvebo» muligheter i hele 

kommunen..  

 50% tar høyere utdanning -> hvordan tiltrekke til seg disse.  

 Boplikt – kommunen må følge opp dette tettere.  

( i dag ligger det for eksempel boliger i nærområdet i Dagali som blir benyttet som hytter) 

 Bygge klare tomter i alle deler av kommunen!  

 Hvordan ser kommunen på muligheter for å delta med for eksempel lån til gunstig rente for å 

etablere gjennomgangsboliger/leiligheter ? 

  

Arbeid: 

 Folk tar i større grad med seg arbeidet til det stedet de bosetter seg.  

 Det må være muligheter for å bygge der man har lyst til å bosette seg. I vårt tilfelle ser vi at 

mange ønsker småbruk, og ikke nødvendigvis ønsker å bosette seg i «tettbebygd strøk»  

 Utfordring med lavt lønnsarbeid – fremmedarbeidere/sesongarbeidere, hvordan løser vi dette ? 

T  

 Hva med industri, legge til rette for dette.    

 Legge til rette for å ta med seg arbeid til hol kommune – Infrastruktur – fiber utbygging.  

 Kontorfellesskap – viktig.  

 Areal strategi – det savnes en sammenheng mellom areal plan og sammfunnsdelen.   

 Mange aldrende håndverkere -> tilflytting -> behov for hus til leie.  

 Opplevelsesbasert friluftsliv – ta seg betalt for dette.  



 Legge til rette for næringsliv i hele kommunen.  

Trivsel: 

 Ikke trivelig å reise til Geilo å handle i jul/påske 

 4500-5000 eksisterende hytter , 5000 nye godkjente hytte tomter – hvordan skal hol kommune 

ivareta innbyggerne sine med så mange hyttegjester ? 

 Legge begrensinger på utbyggere – det burde pålegges utbyggerne større ansvar for å sørge for 

nødvendig infrastruktur (skibroer, bidra til renseanlegg og vannanlegg) 

 Viktig med skole / barnehage i alle deler av Hol kommune.  

 Hol kommune må kunne benytte mulighetene som det ligger til rette for, med de forskjellige 

skolene som er i Kommunen.  

Kommunen har 3 type skoler; liten, mellomstor og stor barneskole.   

Vi kan tiltrekke oss attraktive familier med dette.  

 Se mulighetene med skolestrukturen, og løfte dette frem for aktuelle tilflyttere.    

  
Andre innspill :  

 Det må være mer sammenheng i ny plan. Samtidig som denne spisses ytterligere. Unngå vage 

formuleringer som kan tolkes i alle retninger.  ! 

 Beitebruksplan skal til revidering/behandles, denne må ivaretas.  

 Ønske om landbruk? med attåtnæring. Hva skal til, og med fokus fremover. Hvordan skal dette 

ivaretas i planen? 

 Ønske om å ha aktiv landbruk i kommunen. Viktig med spredtbusetting for å beholde disse, slik 

at også har ett nettverk rundt seg.      

 Kommune må være i førersete – ting må være klart! 

 Vegvesenet oppfattes som bremsekloss og lite samarbeidsvillige. Det er ønskelig at kommunen 

kan være med til å bidra til fornuftig kommunikasjon med denne etaten.    

 Tiltak – annonsere ledige kommunale boliger.  

  
Hilsen  
  
Jostein Hansen 
Leder Dagali Grendeutvalg  


