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Grendemøte Holet 
Vika, onsdag 30. mars, kl. 19 - 21 
Velkommen ved Holet og Moen grendeutvalg og Hol kommune 

Presentasjon av arbeidet med revisjonen av kommuneplanens arealdel. 

Gruppediskusjoner om aktuelle områder for: 
- boligbygging 
- næring og industri 
- grøntområder, tur- og lekeområder 

Gruppene markerte sine forslag på kart. 

Diskusjon i plenum med innspill fra alle gruppene. Innspill som kan legges inn direkte i kart, vises i 
vedlagte kart. 

 

Tema som ble tatt opp: 

Bolig: 
- Bruke kommunale boliger til prøvebo 
- Kommunal boligbygging – f.eks. på Kongshaugen, eks. «leie til eie» 
- behov for kommunalt dagsenter – bruke ledig kapasitet på Høgehaug? 
- Spørsmål om praksis knyttet til tildeling av omsorgsbolig. Omsorgsboliger står tomme, 

mens søkere får avslag på søknad. Også tilfelle av omsorgsbolig bebodd av kommunal 
ansatt.  

- Spørsmål om hvorfor kommunale boliger blir omregulert til næringsformål  
- Hvorfor 17 nye tomter i Grønlie hvis det ikke er sentrumsnært? 
- Tilrettelegge for nye boliger ved Liavegen ved Hagafoss (nedenfor Rueslåtten) 
- Prestegården – 6 leiligheter 
- Tannlegeboligen som bolig 

Næring 
- Tannlegeboligen – kontorfellesskap 
- Helling kafe – kontorfellesskap 
- Djupedalen – utvide næringsareal rundt bensinstasjonen mot nord og vest 
- Campingplass ved idrettsplassen 
- Fjordhotell (Steensheim) 
- Vestsida langs kanalen på steinfylling – industri, små 
- Bakeri på Hagafoss? 
- Næring – slakteri, matforedling, videreproduksjon  
- Butikk lokalmat 
- «Gjenåpne» kino 
- Bygdahall – (sommer)kulturbygg 
- Butikker sentrum – selvbetjent, ladestasjon 
- Kafe i sentrum/Hagafoss  

Kommunal/offentlig infrastruktur og tjenester 
- Bevare brannstasjon 
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- Bevare legekontor – tilby lege bolig i legeboligen 
- Flytte renseanlegg 
- Renovasjonspunkt ved kirka må graves ned 
- Gang- og sykkelvei Kleivi-Hagafoss 
- Gangfelt ved Veidal/Gyrihaugen 
- Gangfelt ved Seimsbrua 
- Veilys i Øvre Holsvegen 
- Alternativ trase Kleivi – Geilo, rv 7 langs jernbanen 
- Senke fartsgrense Hagafoss til Hol til 60km/t. Gjennom sentrum 30km/t  
- Rekkverk ved Seimsbrua er utrygt 
- Infrastruktur – kollektivtransport 
- Skyss 

Turområder, grøntområder 
- Sikre Holsfjorden rundt som turveg 
- Langs fjorden, fra Helling til gapahuken langs fiskestien. Flytende badstue ved gapahuk 
- Mulighet for å leie robåt eller kajakk i Kalveviki eller ved Steensheim/badeplass 
- Sikre lysløypa ved Hagafoss 
- Tilrettelegge for bading og båtplass ved Helling 
- Verne om dyrka mark 

Andre innspill 
- Opprettholde attraktiviteten i bygda 
- Holsfjorden må ses som en helhet, bebyggelse rundt fjorden, Hol og Hagafoss 
- Vekst og væren = lik verdi 
- Statoil – ladestasjon 
- Ladestasjon ved skolen – for alle 
- Bruke eksisterende bygg – ny bruk, eks. låvebygg – hva er tillatt? (lov i låven) 
- Opplyste berg/Skabbøya 

 

Veien videre 

Kommunen tar med seg innspillene fra møtet i det videre arbeidet.  

Frist for arealinnspill til kommuneplanens arealdel 31. august 2022, via innspillskjema på kommunens 
hjemmeside. 

Nytt møte i Holet når utkast til nytt kart/ny arealdel er klart. 
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