Rullering av kommuneplan for Sunndal - arealdelen
Sammendrag av innspill

Oppsummering av innspill fra lokale råd
Innspill fra
Barnerepresentanten,
datert 30.06.2017

Barnerepresentanten mener at det legges opp til en bred og god
prosess der barn og unge blir godt ivaretatt blant annet gjennom
medvirkning fra de unge selv, og støtter derfor planprogrammet

Innspill fra eldrerådet,
datert 06.11.2017

1. Behovsstyrt ringbussordning som kan benyttes ved handling
og annet.
2. Organisert opplegg for å benytte frivillige til vedlikehold av
stier og friområder. (eks. samarbeidsavtale mellom
pensjonistforbundet, fylkeskommunen og Molde kommune).
3. Møteplasser utformes slik at de også kan brukes av eldre.
4. Ved utbygging av boliger er det behov for gode og romslige
fellesareal.
5. Fellesskap gir trygghet.

Innspill fra rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne, datert
10.11.2017

1. Nye boliger: Reguleringsfelt må også inneholde mulighet for
bygging av boliger på en flate.
2. Det må reguleres inn nye parkeringsfelt rundt helsetunet. Det
er heller ikke noen plasser merket med HC-parkering.
3. Rådet er spesielt opptatt av at universell utforming /
tilgjengelighet blir ivaretatt på alle deler av kommuneplanen.

Innspill fra
ungdomsrådet, datert
24.11.2017

Sunndal ungdomsråd avgir slik uttale til kommune-planens arealdel:
Hva slags bolig ønsker du og hvor?
Det er litt vanskelig å se for seg boligsituasjonen i fremtiden slik som
livet er her og nå.
Sunndal oppleves som trygg, ikke en storby. For små barn- kan det
være trygt å bo her.
Eie eller leie? Ønsker å kjøpe hus. Leie er lite langsiktig.
Det må være noe for alle. Både på utleie og leie-markedet.
Mindre boenheter- både for de som er gamle og de som skal etablere
seg for første gang.
Boenheter med fellesareal kan være veldig bra for noen- og så kan
det ikke passe for andre.
Leie- mindre ansvar. Eie- for mye ansvar.
Det må være mulighet for å komme seg inn på markedet.
Infrastruktur
Kollektivtilbudet skal bli bedre for at jeg skal velge kollektivt.
Sykkelstier er ikke prioritert på morgenen av brøyterne i sentrum. Det
gjør det krevende å sykle i vinterhalvåret. Ofte så skuffes det snø på
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fortauet/sykkelsti.
Hva med å utvide gratistilbudet for alle som tar skolebuss? Slik det er
nå betaler Holssand, Tredalen og ungdommer i sentrum.
Skolevegen på Sande er ikke så trygg. Veldig mye privatbil, mange
elever, skolebusser og syklister.
Også mer fokus på trafikksikkerhet i skolen.
Hva med enten: Steng av Skolevegen og Hagavegen fra 0730-0900
eller enveiskjøring i samme strekning? Altså inn Hagavegen og ut
igjen Skolevegen?
Belysning for ungdommer som skal gå til skolebussen på Oppdøl.
Ålvundeid mangler gangvei fra butikken og ned til bussholdeplassen i
«Modalan». Mangler også fotgjengerovergang.
Klima og miljø
Lys langs Drivaprommenaden
Sunndal mangler badeplass.
Sunndal oppleves stort sett trygt- i hvert fall oppleves det slik for
ungdommens i SUR.
Kan ungdommer få tilbud om «jobb»/strøjobb for å holde vedlike
nærfriluftsområder? Nærmiljøet/boligfelt/gate må ta ansvar.
Næring
Vanskelig tema
Barn og unge
Gratis kulturtilbud for mindreårige asylsøkere
Lite fritidsaktiviteter i Sunndal kommune. Savner boksing for
eksempel.
Få ut mer informasjon over hva som faktisk skjer i Sunndal.
Vi når ikke ut til de vi trenger! Mer synlig!
Biblioteket har dårlige åpningstider.
I kretsene er vi helt avhengig av eneboligene for å treffes. Det er
ingen arenaer hvor vi bare kan treffes. Før var det butikk på Grøa, da
traff du alltid folk der.
Dårlig med sitteplasser på Øratorget. Permanente sådan. Varme i
benkene. Fjernvarme i benkene. Flere varmebenker og free Wi-fi på
samme sted. Dette må også kretsene få.
Alt for dårlig kollektivtransport for barn og unge. Enklere, oftere og
billigere.
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Hvordan innspillene blir behandlet videre
Innspill om tema
kommuneplanen

i Innspill om aktuelle tema i kommuneplanen som vurderes videre i
planarbeidet:
•

Det må være noe for alle. Både på utleie og leie-markedet.
Mindre boenheter- både for de som er gamle og de som skal
etablere
seg
for
første
gang.
Boenheter med fellesareal kan være veldig bra for noen- og så
kan det ikke passe for andre. Det må være mulighet for å
komme seg inn på markedet.

•

I kretsene er det ingen arenaer hvor vi bare kan treffes. Før
var det butikk på Grøa, da traff du alltid folk der.

•

Ved utbygging av boliger er det behov for gode og romslige
fellesareal.

•

Fellesskap gir trygghet.

•

Møteplasser utformes slik at de også kan brukes av eldre.

•

Nye boliger: Reguleringsfelt må også inneholde mulighet for
bygging av boliger på en flate.

•

Ivareta universell utforming / tilgjengelighet i alle deler av
kommuneplanen.

Innspill
til
Mottatte innspill om trafikksikkerhetstiltak oversendes til
kommunalteknisk
kommunalteknisk tjeneste / innspill til trafikksikkerhetsplanen.
tjeneste
/
trafikksikkerhetsplan
• Det må reguleres inn nye parkeringsfelt rundt helsetunet. Det
er heller ikke noen plasser merket med HC-parkering.
•

Det er behov for behovsstyrt ringbussordning som kan
benyttes ved handling og annet.

•

Bedre kollektivtilbud. Alt for dårlig kollektivtransport for barn
og unge. Enklere, oftere og billigere. Bør være gratis for alle
skoleelever.

•

Bedre brøyting av sykkelveger og fortau.

•

Skolevegen på Sande er ikke trygg. Veldig mye privatbil,
mange elever, skolebusser og syklister. Steng av Skolevegen
og Hagavegen fra 0730-0900 eller enveiskjøring i samme
strekning.

•

Mer fokus på trafikksikkerhet i skolen.
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•

Belysning for ungdommer som skal gå til skolebussen på
Oppdøl.

•

Ålvundeid mangler gangvei fra butikken og ned til
bussholdeplassen i «Modalan». Mangler også
fotgjengerovergang.

•

Lys langs Drivapromenaden

Innspill til kulturetaten /
Mottatte innspill om utvikling av nærfriluftområder, turveger,
plan for idrett og
turparkering, kulturtilbud osv. oversendes til kulturtjenesten / innspill
friluftsliv
til plan idrett og friluftsliv med tiltakslister:
•

Organisert opplegg for å benytte frivillige til vedlikehold av
stier og friområder. (eks. samarbeidsavtale mellom
pensjonistforbundet, fylkeskommunen og Molde kommune).

•

Badeplass ved Sunndalsøra

•

Kan ungdommer få tilbud om «jobb»/strøjobb for å holde
vedlike nærfriluftsområder?

•

Lite varierte fritidsaktiviteter i Sunndal kommune. Savner
boksing for eksempel.

•

Få ut mer informasjon over hva som faktisk skjer i Sunndal.
Vi når ikke ut til de vi trenger! Mer synlig!

•

Gratis kulturtilbud for mindreårige asylsøkere

•

Biblioteket har dårlige åpningstider.

•

Dårlig med sitteplasser på Øratorget. Permanente sådan.
Varme i benkene. Fjernvarme i benkene… Flere varmebenker
og free Wi-fi på samme sted. Dette må også kretsene få.

