HØRINGSUTTALE I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL 2018 - 2030
FORSLAG TIL PLANPROGRAM

I Skurdalen Grendeutvalg har vi gått gjennom forslaget til planprogrammet, og har
følgende innspill:

- Punkt 2.1.6.:

Kommunen må prioritere egne innbyggere med
tanke på bosetting i de ulike grendene.
Dette betyr at kommunen må være aktiv og
imøtekommende i forbindelse med boligbygging
for fastboende, og legge forholdende godt tilrette
for folk som vil bosette seg i grendene utenfor sentrene.
I planprogrammet står det helt klart at det skal legges
grunnlag for befolkningsvekst og fortsatt bosetting i
hele kommunen.

- Punkt 2.1.8.:

Skole og barnehage. For Skurdalen og Dagali er det
meget viktig å beholde oppvekstsenteret i Skurdalen,
som et godt tilbud til skolebarn i disse grendene,
slik at dette kan være et godt argument for å bosette seg
i grender utenfor sentrum.
Et spørsmål på sikt er vel kanskje å se på plasseringen av
barnehagen som nå ligger i Dagali. Ved evt. å flytte
barnehagen tilbake til Dagali og Skurdalen oppvekstsenter i
Skurdalen, vil en kunne demme opp for «lekkasjen» av
barnehagebarn bosatt i Skurdalen, til Geilo.

- Punkt 2.2.

Fokusområder.

I de siste hvite kulepunktene:
Befolkningsutvikling: Ved at kommunen går inn og støtter
byggingen av nye boliger, vil en kunne sørge for at flere
unge mennesker og barnefamilier vil flytte til bygda, og dette
vil da føre til en bedre fordeling av alderssammensettingen
av folk i bygda, slik at ikke Skurdalen blir en grend der
befolkningen stadig blir eldre.

Natur og friluftsliv:
Det har i de siste 20 åra vært en enorm utbygging av hyttefelt og
ferieleiligheter i Hol kommune. Hyttefeltene har fysisk lagt
beslag på store områder av vår natur. I tillegg har belastningen
og slitasjen på tilgrensende arealer økt betydelig.

På begge sider av Fv 40 over både åsen Geilo/Skurdalen og
åsen Skurdalen/Dagali er det nå sammenhengende hyttebebyggelse. Dette var populære turområder, både for fastboende og tilreisende. Selv om det er lagt til rette korridorer
gjennom disse hyttebyene, er det likevel en forringelse av naturopplevelsen. Vilt-trekk som i tusener av år har gått gjennom
disse områdene, er sperret for all framtid, og de frie og urørte
utmarksområdene blir stadig redusert.

Vi håper at det nå settes større fokus på kommunens innbyggere og deres behov. Boligbygging bør komme foran hyttebygging. Vi må ikke ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å få dekket sine behov, og da er det nødvendig å tenke
atskillig lenger framover enn en kortsiktig planperiode fram til
2030.

Strategi:
Vi er meget spente på hva slags strategi som velges for
framtidig utvikling i grendene.

Det siste avsnittet under punkt 2.2. er meget viktig, og vi merker
oss at utvalget vil legge grunnlaget for befolkningsvekst og
fortsatt bosetting i hele kommunen.

- Punkt 5.:

Grendeutvalget ser fram til informasjonsmøter mellom innbygger
og politikere/administrasjon, og vi ser det som meget viktig å
involvere skolebarna også i prosessene som skal gjennomføres.
Slike møter i de ulike grendene bør holdes en gang pr. år for
informasjon til innbyggerne.

Skurdalen, den 19. oktober 2017

Rolf J. L’Orsa
Leder i Skurdalen Grendeutvalg

