Innspill fra Grendeutvalget i Hovet på kommuneplanens samfunnsdel

Visjon: Hol – en attraktiv bo- og arbeidskommune




Planprogrammet har denne visjonen. Grendeutvalget mener det er riktig fokus. Arbeid og
boliger er det viktigste i forhold til bosetting og en positiv befolkningsutvikling. At kommunen
skal være attraktiv i tillegg handler om gode tjenestetilbud og kulturtilbud.
Hovet grendeutvalg mener det kan være en god ide å styrke innsatsen i den kommunale
administrasjonen på tvers av etater i forhold til arbeidsplasser og boligbygging. Kommunale
småprosjekt som bosetting av nederlendere og hjemflyttete holinger blir for puslete.

Fokusområde: Strategi for fremtidig utvikling i grendene






Grendeutvalget er opptatt av at «levende grender» blir mer enn floskler. I Hovet er det viktig
at det satses på Hovet kultur- og aktivitetssenter og på Hovet næringssenter (gamle Hovet
skole).
Hovet kultur- og aktivitetssenter kan ikke bare drives på dugnad, men det må være en
kombinasjon av frivillig arbeid og kommunalt engasjement. Vedlikehold,
vaktmestertjenester, renhold må inn i kommunens budsjett.
Ved Hovet bibliotek gjøres også mye dugnadsarbeid av Hovet biblioteks venneforening. Det
er likevel viktig at det fremdeles er en bibliotekressurs ved biblioteket slik at kommunen har
ansvar for den bibliotekfaglige biten. Den kan ikke utføres på frivillig basis. Da forvitrer
biblioteket gradvis. Grendeutvalget og venneforeningen kan ellers bidra med aktiviteter og
arrangement.

Fokusområde: Næringsutvikling og arbeidsplasser



Grendeutvalget mener det er viktig at kommunen følger opp og blir en god og aktiv eier av
Hovet næringssenter. I dag har 6 personer sin arbeidsplass i næringssenteret.
Grendeutvalget har tro på en samlokalisering av næringer. Det kan vise seg å være mer
stabilt enn en etablering i f.eks. en privat låve. Kanskje kommunalt næringstilskudd bør
prioritere slike samlokaliseringer.

Fokusområde: Vektlegging av natur- og friluftsliv




Grendeutvalget ønsker å foreslå at kommunen ved behandling av nye private (og offentlige)
reguleringsplaner setter av areal til offentlig parkering. Som eksempel kan nevnes at stien
opp til Halletjønn ble stengt med bom og parkering-forbudt-skilt i 2017. Da ble en populær
sti utilgjengelig for de ikke alle sprekeste. Ofte er det nye hytteområder som åpner nye
turområder. Disse turområdene burde ikke være forbeholdt hytteeierne, men bør også
tilrettelegges for fastboende.
Grendeutvalget mener at gang/sykkelvei mellom Hovet og Hol vil være viktig både i forhold
til barns skolevei, men også som trim- og turvei for voksne.

Fokusområde: Befolkningsutvikling





I Hovet finnes det ledige tomter, men disse er ganske flate og kjedelige. Grendeutvalget
mener det bør være mulig med spredt boligbygging i Hovet. Kommunen burde oppfordre
grunneiere til å legge ut tomter slik at det er mulig for innflyttere å finne de uten at en har
bodd i bygda i en mannsalder.
Grendeutvalget mener at boplikten (nullkonsesjonen) i grendene ikke har noen hensikt, men
tvert imot kanskje er et hinder for tilflytting. Det er viktig med boplikt på Geilo og i Hol
sentrum for å sikre bosetting sentralt. I Hovet er det imidlertid slik at det er en dårlig
investering å bygge seg hus, men dersom boplikten oppheves, så kan huset selges som hytte.
Prismessig er det ingen forskjell på bolig og fritidsbolig i Hovet. At noen hus står tomme og er
mørke, det følger av arvefritaket i forhold til boplikten slik det er vedtatt i Hol kommune.

Fokusområde: Langsiktige mål for skoler og barnehager



Grendeutvalget mener det er viktig for bosetting at Hovet beholder sin barnehage.
Grendeutvalget ser behov for en gjennomgang av bussholdeplassene mellom Hovet og Holet
nå som alle barna tar buss til skolen.
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