Innkomne innspill via gjestebud.
Vi har fått tre innspill, fra bygdelagene i Øksendal, Ålvundfjord og Ålvundeid

Sammendrag av innspillene fra gjestebudene
Bygdelaget i Øksendal
holdt åpent bygdemøte
23.1.19
-

26 frammøtte i
tillegg til Ståle
Refstie og Anja
Kvarsvik
Aasbakk frå
Sunndal
kommune

Under følgjer samtlege innspel frå gruppearbeidet på møtet. Innspela fordeler seg
på to område:
1. Gjeld kommuneplanen generelt
spesielt

2. Gjeld Øksendalen og Jordalsgrenda

1. Gjeld kommuneplanen generelt
-

-

Boplikta må handhevast
Kollektivtrafikken må bli betre
Vektlegg satsing på turisme, ta i bruk naturen, marker Vinnufossen, diverse
serviceanlegg
Framtidsretta tilbod ved Sunndal vgs
Ikkje avfallsdeponi langs fjorden
Sjå i retning Molde (nytt sjukehus)
Samferdsel mot Molde – utbetre Tjellekleiva
Meir fokus på bygdene i Sunndal
Det må bli enklare å få godkjenning på nye innkjøringar til offentleg veg
Ta vare på dugnadsånda
Kommuneplanen må «ned på bakken»
Tiltak for å engasjere ungdom i kommunalt planarbeid
Styrke ungdomsretta aktivitet / arbeid generelt på aktuelle arenaer som
fritid, skole, psykisk helse, natur- og friluftsliv. Dette er viktig for å få yngre
par med barn til å flytte hit.
Barnehager
Samfunnsplanen på forståelig språk
Bedre personalpolitikk, ivareta ansatte
Inkludere nye som flytter hit, takhøgde for forskjeller
Sunndal vgs må bestå. Tenke nytt og tenke fleksible tilbud.
Utleigeboligar for ulike grupper og behov fleire stader i kommunen
Lærlingeplassar – effektivt trekkplaster dersom garanti om dette
Verdier må bli igjen lokalt ved energiutbygging
Stort behov for møteplassar i lokalsamfunna, spesielt der det meste er
nedlagt.
Verdsett frivillig innsats og støtt opp med kommunale bidrag.
Gunstige barnehagetilbud til nyetablerte i kommunen
Bindingstid dersom kommunen finansierer utdanning til viktig arbeidskraft

2. Gjeld Øksendalen og Jordalsgrenda spesielt
-

Kartlegging av lokal ungdoms bosettingsbehov
Viktig med boliger med livsløpsstandard
Vi må behalde barnehagen

-

Flere parkeringsplasser tilknytta riksveg 62
Servicebygg ved Trolltind hyttefelt i Jordalsgrenda
Forbedring av Øyastien i Jordalsgrenda
Barnehagen må oppretthaldast
Bygging av utleigeboligar
Få fortgang på parkering med sanitæranlegg ved parkeringa for Trolltind
og Brandstad
Utbetring av bygdevegen til Brandstad
Parkeringsplassar ved nedlagt butikk og Osbrua ved riksveg 62 i Øksendal
og ved ungdomshuset i Jordalsgrenda. Snørydding!
Sykkelveg over Vettamyra mot Øksendal
Beredskapskjøring for samme vegstrekning
Tilrettelegge for solrike tomter i Øksendal og Jordalsgrenda
Næringsareal!
Hugs vinter og brøyting!
Parkering ved nedlagt butikk i Øksendal. Behov for busskur.
Barnehagen er viktig
Parkering og toalettforhold for skiturister
Gratis tomter.
Hjelp til å opprettholde gjenværende møteplasser i Øksendal, som
barnehagen, gamleskolen, og samfunnshuset .
Samfunnshuset trenger et vedlikeholdsløft for fortsatt forsvarlig bruk.
Øksendal barnehage må bevarast – topp prioritet! Vektlegg naturlege
fortrinn ved nærmiljøet, gards- og friluftsliv.
Oppruste fylkesvegen Øksendalsøra – Brandstad
Offentleg parkeringsplass ved nedlagt butikk riksveg 62, minimum 4 stk
Sykkelveg Vettamyra – Øksendalsøra. Jfr planer for Sunndal som
sykkelkommune.
Behov for utleigeboligar og attraktive boligtomter
Øksendal samfunnshus er i forfall og må opprustast! Kommunale kroner
må inn
Bygdebok- prosjekt for Øksendal og Jordalsgrenda.
Det gamle kommunehuset opprusta med stor dugnadsinnsats. Viktig at
kommunen fortsatt bidrar til å bevare kulturhistorisk perle i lokalmiljøet
Oppgradere forhold for mobilbruk i Jordalsgrenda, i utfartsområdet
Trolltind og hyttefeltet
Sykkelveg Jordalsgrenda – Balsneset på nedlagt veg ()Skrøotunnelen).
Sikre at offentleg parkeringsplass ved Liagarden i Jordalsgrenda fortsatt
fungerer som dette.
Sanitæranlegg ved parkeringsplass i Trolltind- området.
Nødtelefondekning i Jordalsgrenda må fungere.

Kort oppsummering:
Den viktigaste enkeltsaka for gruppene, er å bevare Øksendal barnehage. Mange
av innspela gjeld veg, offentlege parkeringsplassar og serviceanlegg ved
utfartsanlegga Trolltind / Brandstad.
Å bevare møteplassar og sosiale arenaer blir også påpeika av mange. Øksendal
samfunnshus blir særleg nemnt på grunn av opprustningsbehovet her.
Behovet for tomter og utleigeboligar blir påpeika i alle gruppene.

Ålvundeid Bygdalag
hadde åpent møte for
bygda der alle på
Ålvundeid var velkomne
til å komme med innspill
til samfunnsdelen i
kommuneplanen.
- vi var 9 tilstede

Diverse
- Det er viktig å arbeide for tilflytting gjennom arbeidsmuligheter, gode muligheter
for barnehage/skole og bomuligheter. Gjerne mulighet til å leie leiligheter i
grendene og.
- Flytende opptak i barnehagene - ikke et hovedopptak.
- Lokalbutikken er veldig viktig, men mange kvier seg for å bruke den da det er stor
prisforskjell fra Sunndalsøra. Men det er mange turister innom både sommer og
vinter. Kunne det vært gjort noe mer for å gjøre den attraktiv? Lage en
informasjonsvegg om turmuligheter? Bruke det ledige rommet etter utbyggingen
av do/dusj-fasiliteter til informasjonsspredning?
- Når den nye barnehagen bygges vil det føre til endringer på uteområdet der. Vi
har forstått det som at hjørnet av tomten som grenser mot butikken skal brukes
som uteområde for barnehagen, men uten å gjerdes inne. Kan dette løftes til at
det blir en "park" eller et fint uteområde hvor folk kan stoppe for å ta en pause?
Noen benker, søppelbøtter og disser vil gjøre det til et bra sted tror vi. Med
umiddelbar nærhet til butikken.
- Reklamere bedre/mer for Børsetlia-skiheis og skiløypene? Skulle vært skilt på
Riksveg 70 om skiheisen. Helst en stor reklameplakat ;)
Dugnadsånd
- Vi syns det er viktig at kommunen bidrar til å holde bygdene "i gang". Kanskje
kommunen kan organisere dugnader?
- For mange lag og foreninger er det vanskelig å skaffe nok medlemmer til styrene.
Kanskje noen i kommunen kunne vært kasserer/regnskapsfører for alle lag og
foreninger?
- Opprusting av Leikvoll - i kommunal regi?
Internett og digitalisering
- Gratis WiFi i kommunen/utvalgte steder - der man ved påkobling blir sendt
direkte til kommunens side, eller til en side med f.eks. turistinformasjon.
VisitSunndal.no f.eks. Turkart osv!
- Hvordan er toalettfasilitetene og parkeringsplassen i Nerdalen? Muligheter for
forbedring der?
- Er det fibernett over hele kommunen/Ålvundeid? Nerdalen mangler..
- Åpne en mulighet for å melde fra om feil/mangler på kommunens nettsider.
F.eks. om ei gatelykt ikke virker.
Offentlig transport/veier
- For syklister som kommer og møter Oppdølsstrand-tunnellen må det settes inn
tiltak! I det minste må det henge informasjon om busstider og telefonnr. til taxi.
Helst bør det være et tilbud om billig transport gjennom tunnellen, f.eks. "Hent
meg for en femtilapp"
- Sykkelvei/gangvei på gammelveien, altså fra Riksveg 70 til Riksveg 70 gjennom
Ålvundeid.
- Gratis buss for skolelever/skoleklasser i skoletid.
- Ønsker at rutebussen går gammelveien og ikke bare på Riksveg 70.
- Gatelys fra Gjersvollgrenda og ned til Horrvika.
- Sette opp buss til kveldskjøring i skiheisen.
- Tilby buss/transport oftere til arrangement som skjer i grendene. Dette er
spesielt viktig for integrering og inkludering - da ikke alle foreldre har førerkort/bil.

- Få til en avtale med skolebussene slik at elevene kan bruke de bussene som går
når de skal til/fra Sunndalsøra.
Helse
- Kan det gies hjelp og økonomisk støtte til eldre som ønsker å tilrettelegge
hjemme fremfor å flytte til bofellesskap/institusjon?
- Kommunen må tilrettelegge for fremtidsrettet utvikling for å møte eldrebølgen.
Legge liv til dagene - ikke dager til livet.
- Satse på Distriksmedisinsk senter (DMS). Både blodgiving og og røntgen skulle
vært tilgjengelig på Sunndalsøra. Det sparer både helse og penger.

Ålvundfjord bygdelag
Fossheim/Ålvundfjord
27.01.19
- 6 deltakere

Våre innspill:


















Det er bekymringsfullt at det ikkje er nok barnehageplassar og at det
kun er eitt barnehageopptak. Med for lite bhgplassar og eitt opptak
har det store ringvirkninger for mange familiar og arbeidsplassar.
SFO tilbud ute i kretsane i feriane.
Kommunen må ha fokus på at det skal være eit godt og allsidig
tilbud ved Sunndal vidaregåande skule.
Gang og sykkelsti frå Ålvundfossen til Røkkum.
Gatebelysning frå Ålvundfossen til Drøppingskiftet og mellom
Nesgardene.
60-soner i heile Ålvundfjorden (frå Elvestad til Røkkum og ned forbi
Fuglevågen).
Breiare veg, fleire møteplassar på vegen utover mot Nesøya.
Sikre nok og stabil vassforsyning. Kapasiteten må følgje utbygginga
av bustad- og hyttefelt.
Kulturskuletilbod i Ålvundfjord.
Auke støtte til Sunndal Alpinsenter.
Gje støtte til ulike lag og foreiningar.
Auke fokus på badestrendene i Ålvundfjord, Fuglevågen og
Bønnaleira. Tilrettelegging med grillplass, oftare søppeltømming om
sommaren, parkering, leikeapparat, benkar og skilting om
toalettfasilitetar.
Det er ønskeleg at det sjåast på andre moglegheiter for tømming av
septiktank/slam enn det som foregår per dags dato nede ved havna i
Ålvundfjorden. Til tross for at prøvetaking av vasskvaliteten er bra er
det til stor sjenanse både for skuleelevar, badegjestar og beboere i
Ålvundfjord.
Gje levedyktige vilkår for nærbutikken i Ålvundfjord som for
eksempel vedlikehald, lav husleige og gje butikken kommunale
oppgåver som for eksempel turistinformasjon som gir inntekt.
Få fortgang i Todalsfjordsprosjektet.

