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Gjestebud sammendrag
Invitasjon om gjestebud
Vi lagde vi en liste med personer fra ulike målgrupper i hver bygd som vi tok direkte kontakt med
og inviterte til å delta per telefon, sms og e-post. Vi informerte om gjestebudmetoden i
pressemelding og oppslag i lokalavisene Aura avis og Driva, og vi la ut invitasjon til alle om å være
gjestebudvert på kommunens nettsider:

Respons på gjestebud
Det kom ikke så mange innspill via gjestebudmetoden. Flere sa at det var vanskelig å finne tid til
dette og noen sa de heller ville delta på åpne møter i bygdene. Inntrykket når vi ringte rundt var
at dette var vanskelig for enkeltpersoner å påta seg. Det var lettere å gjennomføre dette for den
som kunne ta det opp i et møte i et lag eller organisasjon som du var knyttet til.
Innkomne innspill via gjestebud
Vi har fått inn 4 innspill fra grupper av beboere eller lag etter annonsering av gjestebudmetoden.
En gruppe fra Sunndalsporten/Gjøra butikkdrift, en gruppe fra Ålvundeid bygdalag, en gruppe fra
beboere på Røkkum, Neslandet og Nesøya og en gruppe fra Ålvundeid, Ålvundfjord og Grøa.

Sammendrag av innspillene fra gjestebudene
Gruppe
fra Nytt autovern langs rv. 70 forverrer sikkerheten for myke trafikkanter.
Sunndalsporten/Gjøra Ønsker gang- og sykkelveg fra fylkesgrensa til Romfo/Snøva, gang- og
butikkdrift
sykkelveg langs Fjellgardsvegen og fotgjengerovergang mellom øst og
vest på Gjøra.
Stoppeffekt ved trafikksikring og tettstedsutvikling gir lønnsom drift
for næringsdrivende i området, turistinformasjon og aktivitetstilbud,
(lek, Trollskog, natursti), matservering og møtested.
Legge til rette for ungdomsboliger og boliger utenom byggefelt.
Informasjonssenter laksesperre, innhold og drift.
Gruppe fra Ålvundeid Legge til rette for sammenhengende gang- sykkelsti fra Opdøl til
bygdalag
Ålvundfjorden.
Sette av areal til næringsbygg på Ålvundeid.
Det er behov for mindre leiligheter på Ålvundeid både for unge
aleneboende og eldre. Bør derfor regulere inn arealer for leiligheter
ikke bare enboliger.
Gruppe fra beboere Bolig
på Røkkum, Neslandet Legge til rette for spredt bebyggelse i LNF-områder, sikre god og stabil
og Nesøya
nettforbindelse/fiber.
Infrastruktur
Hele vegen ut til Nesøya er for smal, dårlig og utrygg. Tilrettelegging
for gående og syklende og bedre snuplasser for busser bør gjøres med
utbedring av vegen generelt. Veien gjennom bebyggelsen på
Nes/Nesøya burde få belysning spesielt i området Nesstua-Utistua.
Det samme gjelder skole- og arbeidsveg i Ålvundfjord spesielt i
Ulvundbrekka. Krysset ved fergeleiet bør utbedres.
Vanntilførselen, spesielt til Røkkum er svært ustabil og bør forbedres.
Klima og miljø
Stier merkes og utbedres fortløpende både av idrettslag og private,
men det er en utfordring med for dårlig parkeringsmuligheter ved
turområder, rydding langs veger og tilrettelegging av stranda ved
Bønnaleira. Etterlyser at kommunen tar ansvar og bruker ressurser på
dette.
Næring
Næringsområdet
på
Røkkum
bør
utvikles,
landbasert
oppdrettsanlegg. Behov for bedre mobildekning og fiber.
Arbeidsplasser lokalt gir mindre pendling. For grunne vannledninger
gir utfordringer for tømmerdriften.
Barn og unge
Området er generelt godt tilrettelagt for lek og friluftsliv med gode
oppvekstvilkår, men ferdsel langs veg er risikabelt for barn og
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trafikksikkerhetstiltak og gatelys langs skoleveg bør prioriteres. Behov
for at alle husstander får tilgang til fiber.
Gruppe fra Ålvundeid,
Ålvundfjord og Grøa

BOLIG:
Viktig at kvar krets/ bygd har utleigebustader og leiligheiter til
sals for ungdom/ små familiar.
Viktig at det er tilgjengeleg omsorgsbustader for eldre og uføre i
bygdene/ kretsane.

•
•

INFRASTRUKTUR:
Oppretthalde eit godt kollektivtilbod i kommunen. Det skal
kunne vere råd å ta buss til ulike aktivitetar på Sunndalsøra frå
bygdene.
Det må vere mogleg å kunne reise kollektivt som dagpendlar til
arbeid i alle dei omliggande kommunane – både Nesset, Tingvoll,
Surnadal og Oppdal.
Sørge for at alle store kryss på vegane er opplyste.
Kommunen bør leggje til rette for at skibakken på Ålvundeidet
blir meir brukt dei få dagane det er snø gjennom å setje opp
minibuss for barn/ unge som vil dra dit og renne på kveldstid
eller laurdagar.
Eit liknande skysstilbod kunne og vore utarbeidd til skøytebanen
på Gjøra.

•

•

•
•

•

BARN/ UNGE:
Dugnadsinnsatsen i kommunen i arbeid til barn og unge må
berømmast og styrkast -> leggje til rette for at den frivillige
innsatsen kan bli endå bedre.
Rusfrie fritidstilbod til ungdom er svært viktig.
Ha ei støtteordning for dei som ikkje har råd til å benytte seg av
dei kommunale og ikkje-kommunale fritidsaktivitetane – både
økonomisk og gjennom utlån av utstyr.
Viktig å lære borna kor maten kjem frå, styrke nærleiken til
landbruket, t.d gjennom Flatvadprosjektet.

•

•
•

•

Hvordan innspillene blir behandlet videre
Innspill om tema
kommuneplanen

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

Legge til rette for ungdomsboliger og boliger utenom byggefelt

•

Sette av areal til næringsbygg på Ålvundeid.

•

Det er behov for mindre leiligheter på Ålvundeid både for unge
aleneboende og eldre. Bør derfor regulere inn arealer for
leiligheter ikke bare eneboliger.
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•

Legge til rette for spredt bebyggelse i LNF-områder.

•

Viktig at kvar krets/ bygd har utleigebustader og leiligheiter til
sals for ungdom/ små familiar.

•

Viktig at det er tilgjengeleg omsorgsbustader for eldre og uføre
i bygdene/ kretsane.

•

Næringsområdet på
oppdrettsanlegg.

Røkkum

bør

utvikles,

landbasert

Innspill
til Mottatte innspill om trafikksikkerhetstiltak oversendes til
kommunalteknisk
kommunalteknisk tjeneste / innspill til trafikksikkerhetsplanen.
tjeneste
/
trafikksikkerhetsplan
• Ønsker gang- og sykkelveg fra fylkesgrensa til Romfor/Snøva,
gangog
sykkelveg
langs
Fjellgardsvegen
og
fotgjengerovergang mellom øst og vest på Gjøra.
•

Sammenhengende gang- sykkelsti fra Opdøl til Ålvundfjorden.

•

Hele vegen ut til Nesøya er for smal, dårlig og utrygg.
Tilrettelegging for gående og syklende og bedre snuplasser for
busser bør gjøres med utbedring av vegen generelt. Veien
gjennom bebyggelsen på Nes/Nesøya burde få belysning
spesielt i området Nesstua-Utistua. Det samme gjelder skoleog arbeidsveg i Ålvundfjord spesielt i Ulvundbrekka. Krysset ved
fergeleiet bør utbedres.

•

Vanntilførselen, spesielt til Røkkum er svært ustabil og bør
forbedres.

•

Behov for bedre mobildekning og fiber. Behov for at alle
husstander får tilgang til fiber.

•

For grunne vannledninger gir utfordringer for tømmerdriften.

•

Ferdsel langs vegen i ålvundfjorden er risikabelt for barn og
trafikksikkerhetstiltak og gatelys langs skoleveg bør prioriteres.

•

Oppretthalde eit godt kollektivtilbod i kommunen. Det skal
kunne vere råd å ta buss til ulike aktivitetar på Sunndalsøra frå
bygdene.

•

Det må vere mogleg å kunne reise kollektivt som dagpendlar til
arbeid i alle dei omliggande kommunane – både Nesset,
Tingvoll, Surnadal og Oppdal.

•

Sørge for at alle store kryss på vegane er opplyste.

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:
•

Sammenhengende gang- sykkelsti fra Opdøl til Ålvundfjorden
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Innspill til næringsplana

•

Stier merkes og utbedres fortløpende både av idrettslag og
private i Ålvundfjord, men det er en utfordring med for dårlig
parkeringsmuligheter ved turområder, rydding langs veger og
tilrettelegging av stranda ved Bønnaleira. Etterlyser at
kommunen tar ansvar og bruker ressurser på dette.

•

Kommunen bør leggje til rette for at skibakken på Ålvundeidet
blir meir brukt dei få dagane det er snø gjennom å setje opp
minibuss for barn/ unge som vil dra dit og renne på kveldstid
eller laurdagar.

•

Eit liknande skysstilbod kunne og vore utarbeidd til
skøytebanen på Gjøra.

•

Dugnadsinnsatsen i kommunen i arbeid til barn og unge må
berømmast og styrkast -> leggje til rette for at den frivillige
innsatsen kan bli endå bedre.

•

Rusfrie fritidstilbod til ungdom er svært viktig.

•

Ha ei støtteordning for dei som ikkje har råd til å benytte seg av
dei kommunale og ikkje-kommunale fritidsaktivitetane – både
økonomisk og gjennom utlån av utstyr.

•

Viktig å lære borna kor maten kjem frå, styrke nærleiken til
landbruket, t.d gjennom Flatvadprosjektet.

•

Informasjonssenter laksesperre, innhold og drift.

•

Stoppeffekt ved trafikksikring og tettstedsutvikling gir lønnsom
drift for næringsdrivende i området, turistinformasjon og
aktivitetstilbud på Gjøra, (lek, Trollskog, natursti), matservering
og møtested.
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