Høringssvar til barnehage- og skolestrukturen i Sunndal Kommune

Jeg og samboeren min kjøpte hus på Gjøra for 2 år siden. Vi var heldige med at noen i slekta
til samboeren min ville selge huset sitt til oss. Da det ikke er noen ledige hus eller tomter til
salgs på Gjøra. Samboeren min er oppvokst på Gjøra, og ønsker å fortsette å bo her. Jeg
bodde på Oppdal, men ønsket å flytte ned til Gjøra sammen med samboeren min, da dette
er en veldig bra plass å bo på. Vi så for oss ei fremtid her med Oppvekstsenter, butikk og
bygda vår slik den er i dag. Gjøra er ei bygd med stort pågangsmot og samhold. Alle bidrar
for bygdas beste.
Vi har planer om å bygge på huset vårt, samt å sette opp garasje. Dette er veldig vanskelig
for oss å utføre nå som vi ikke vet hva som vil skje med bygda vår. Om bygda forsvinner blir
det vanskelig å selge huset vårt, og huset er ikke mye verdt.
Vi har mange arbeidsplasser her i dag på Oppvekstsenteret, Matkroken, Jenstad Maskin AS
og de som driver gårdsdrift. De fleste som har arbeidsplassen sin på Gjøra, har også dette
som bosted. Hvis Gjøra oppvekstsenter blir nedlagt vil det føre til at mange arbeidsplasser
forsvinner, dette på grunn av at mange av de som jobber på Gjøra har barna sine på skolen
eller barnehagen på Gjøra Oppvekstsenter. Det vil bli vanskelig å kombinere familie liv og
jobb på Gjøra uten et Oppvekstsenter. Det vil føre til lang reisevei for barna til og fra skole og
barnehage på Sande, og fraflytting vil da bli løsningen. De som er bosatt på Gjøra blir
tvunget til å flytte på seg da det ikke vil bli noe igjen av bygda. Forsvinner Oppvekstsenteret,
forsvinner bygda.
Gjøra ble nylig godkjent som helårs turiststed, som vil si at Matkroken Sunndalsporten kan
ha søndagsåpen butikk hele året. Dette vil være positivt for turismen på Gjøra. Det er mange
turister som drar til Gjøra fordi det er mange fine og mye omtalte turer i bygda vår. Men om
Oppvekstsenteret blir nedlagt, vil det ikke være noe igjen av bygda som turistene kan
besøke.
Kommunen startet utbygging av boligfeltet Grytøyvegen, dette ble stoppet. Nå er det bare
en byggeplass med jordhauger og rot, som ikke ser innbydende ut for de som kunne tenkt
seg å bosette seg på Gjøra. Det er viktig at det legges til rette for at folk vil flytte til Gjøra,
dette er det kommunen som må tilrettelegge. Det er flere gårdsbruk som vil bli stående
tomme, hvis det ikke blir gjort noen endringer slik at folk vil flytte hit og ta over gårdsbruk
som tilhører familien /slekta. Vet det er flere som vil flytte til Gjøra og leve ut drømmene
sine, men slik det er nå kan det ikke gjennomføres på grunn av frykt for at bygda forsvinner.
Synes det er litt rart at kommunen prioriterer å bruke 1 million på støtte til Vinnutrappa, når
det skal spares og spares. Det er alltid ytterkantene som skal gjennomgå når det er snakk om
sparing.

Politikere hjelp oss med å få bygda vår til å bestå og la oss få fred.

