Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030
Innspill fra folkemøtet på Vika 22.01.2018
(Tallene i parentes er antall grupper som har skrevet omtrent samme ordlyd)

Opprettholde tjenestetilbudet i Hol /Hovet (3)










Legekontoret
Hallingskarvet skole (3)
Barnehagene (2)
Bibliotekene
Bassengene
Velferdssenteret
Vika
Kirkene og kirkegårdene
Opprettholde brannstasjonen (2)

Næringsvirksomhet













Gi unge etablerere ideer, råd, støtte.
Gründere må vite at de kan få hjelp og støtte, i dag er det tilfeldig.
Være aktiv og tilrettelegge for arbeidsplasser
Ha tilgjengelig næringsareal som er lett å ta i bruk
Fiber en forutsetning i dag
Satse på annen næring enn bare turisme (2)
Lavere arbeidsgiveravgift (som i Valdres)
Starte næringsklynger på bygg som allerede står der (ref. Hovet skole) (3)
Større vekt på næringsarbeid fra kommunen sin side
Hele kommunen og regionen er en arbeidsplass – men vi må gjøre oss attraktive som bosted.
Reiselivet må tenke på at hele kommunen er attraktiv, ikke bare noen hotell på Geilo.
Utvikling av hytteområder skaper svært mange arbeidsplasser og bør legges til rette for
videre utvikling.
 Oppdatere gamle reguleringsplaner (f.eks. Halligkastet). For å få utvikling, må gamle
reguleringsplaner oppdateres i raskere tempo enn i dag.
Grøntanlegg - forskjønning









Blomster i sentrum
Hogge trær slik at en får bedre utsikt
Branntomta Hallingkastet skjemmer bygda
Vanngjennomstrømming Håkonsettjernet
Områder der turister og fastboende kan sette seg ned (Håkonsettjernet)
Beplantning ved kommunehuset og Høgehaug er stusselig
Legge større vekt på å få et vakkert sentrum, blomster og stell av dem.
Opplyst vannfontene i fjorden


Boliger
















Legge til rette for boligtomter slik som i Skurdalen.
Åpne for spredt boligbygging
Boligtomtene må være attraktive for å kunne konkurrere med bosetting i sentrene(2)
Sette ned prisen på mindre attraktive tomter
Fiber viktig for alle boliger
Kjøpe Kongshaugen til boligformål
Oppfordre grunneiere til å legge ut tomter
Forskjellige typer boliger (leiligheter, rekkehus)
Tomtefeltet i Hol må gjøres klart
Enklere å fradele tomter til enkeltboliger
Trist med tomme kommunale hus (selges?)
Intensivere utleie av de kommunale leilighetene som i dag står tomme
Bruke en eller flere av de kommunale boligene som «prøvebolig»
Eldreboliger i bygdene (2)
For få boliger i Hol. Samarbeide med husfirma og bygge mindre leiligheter for både
nyetablerte og eldre

Fritidstilbud til barn og ungdom











Få i gang ungdomsklubben i Hovet igjen (2)
Kommunen må komme på banen igjen med tilbud
Gi tilbud om motorcross
Gi ungdommen en grunnleggende trivsel før de flytter ut. Det gir bedre sjanser for at de
kommer tilbake i 30-årsalderen
Kongshaugen til ungdomsformål
Treningssenter for ungdom på Klubbhuset (2)
Attraktive uteområde for ungdommer og barn (lekemuligheter, ballbinge etc.)
Tilbud til ungdommen f.eks. verksted, bilmekking, snekker
Viktig at aktivitetsnivået ved Hovet kultur- og aktivitetssenter opprettholdes minst på dagens
nivå.
Opprettholde eller helst øke støtten til lag- og organisasjoner. Det utløser mye gratis arbeid
som kommunen har stor nytte av

Samferdsel








Gang – og sykkelvei mellom Hol – Hovet (4)
Gangvei Hagafoss – Kleivi
Parkering langs Fv 50 i skisesongen (Geiteryggen)
Parkeringsplasser for skolebarn på skoleveien
Støtte til private veier
Gatelys på øvre Holsvegen, mye brukt turveg
Hagafoss er inngangsparti til kommunen fra Oslosiden, burde være mer «attraktivt»,
trafikksikker, gangveg, lys, parkeringsplasser for kirke og museum, ny bussterminal

Kollektivtilbudet må det gjøres noe med
 Fv 50 er livsnerva til østre Hol

Bygdahall
 Bruke bygget kulturelt – storstugu i Østre Hol

Landbruk





Ta vare på dyrka mark
Legge til rette for gardsdrift
Dele fra stølsbuer fra landbrukseiendommer
Gi støtte til bevaring av kulturlandskapet

Annet
Turvei rundt Hovsfjorden – bare litt igjen (2)
Bruke penger også i bygdene for å få utvikling
Scooterløype
Følge med utviklingen, f.eks. bygge større garasjer. Ha planer som er i takt med tida.
Styrke legekontorene i turistsesongen
Bruke Bygdehall til næringssenter
Analysere grundigere hvorfor Hemsedal har tilflytting og ikke Hol.
Kafe som er åpen på ettermiddagen og i helga og møteplasser for voksne og barn
Beholde butikkene
Få vaktmestere som har sine hus for eks skole og barnehagene, det fungerer dårlig med dagens
ordning og eiendomsavdelinga og felles vaktmestere
Midlene til løypene, hvordan blir de fordelt og brukt
Det er så vakkert i hol sier folk som kommer hit, men vi er ei stengt bygd t.eks Helling kafeteria stengt
hele sommeren og om ettermiddagene
Rekruttering av varme hender til helse- og omsorg
Hvordan ta imot og inkludere de som flytter hit? Hva gjør kommunen, hva kan den enkelte gjøre?
De må bli slutt på nedsnakking av det som er i østre Hol slik det ofte skjer bl.a. i politiske møter
Dra nytte av hyttefolket som er her mye og som ofte har et nært forhold til bygdene

Referenter var Knut Medhus og Liv Juchelka

