Uttalelse fra Grøa Bygdelag vedrørende
barnehage og -skolestrukturen i Sunndal.
I kommuneplanen for Sunndal Kommune 2020-2030 blir det skrevet at det er viktig å utvikle levende
bygder for folk som vil bo utenfor Sunndalsøra sentrum. Sunndal kommune ønsker å legge til rette
for levende bygder.
Men samtidig er det nå foreslått å legge ned skolen vår.
Grøa går en trist og tid i møte dersom det vedtas å legge ned Løykja skole, hjertet og
samfunnsbæreren i bygda. Ved forrige skolestrukturendring, var det lovet at hver en krets skulle få
beholde en institusjon – nettopp fordi dette er så viktig for oss som bor her og for de som ønsker å
etablere seg her. For ja, det er faktisk mange som ønsker å bo på Grøa og ser verdien av bygda.
Alternativet om å bygge om Tredal skole til sentrumsbarnehage, kan være avgjørende for at vi
fortsatt kan få bevare skolen vår. Det kan virke som at det er bygda som skal ofres for å realisere en
stor og ny sentrumsbarnehage. Selv om prognoser for barnetall i barnehage alder går ned i fremtiden
er det denne som fremmes. Er det riktig prioritering når enn kan omdisponere og bygge om allerede
eksisterende bygg i sentrumsnær beliggenhet? Det er også ett rimeligere alternativ å bygge om enn å
bygge nytt – for det skulle vel spares penger? Vi håper derfor dere kan se hva som kan gjøres i
sentrum før bygdeskolen må ofres.
På 70 tallet og begynnelsen av 80 tallet sto Løykjahagen ferdig utbygd, og det myldret av barn i alle
hus. Det var store klasser ved Løykja skole, og stor aktivitet i idrettslag, ungdomslag, korps og mere.
Haltvegen kom på 90-tallet, og det var faktisk 40 barn som vokste opp der, og hadde Løykja som sin
nærskole. Det vi nå ser er Grøa "lider" under ett generasjonsskifte. Det er mange som har vist og
viser interesse for å kjøpe hus på Grøa/Løykja. Men fortsatt bor mange av de som bygde hus på 70 og
80 tallet her ennå. Det tyder jo på at Grøa er en fin plass å bo på, når de eldre velger å fortsette å bo
her og samtidig ønsker yngre å flytte hit. Er det riktig å kappe nerven i samfunnet nå når vi står foran
et generasjonsskifte?
Sunndal kommune er som nevnt opptatt av levende bygder og frivilligheten. Både bygda og
frivilligheten utarmes og dør om skolen legges ned. Da har vi ikke lenger noe som knytter oss
sammen som sambygdinger, som å møtes på foreldremøter, fotballtrening, ulike dugnader,
strikkekaffe og uformelle besøk. Dersom det ikke er en skole vil det heller ikke være liv for andre
organisasjoner på Grøa.
I høringsdokumentet er det påpekt som en positiv effekt, at barn kan gå direkte fra skolen på ulike
fritidsaktiviteter dersom Løykja elevene flyttes til Sande. Altså, det er vel ikke en selvfølge at alle barn
deltar eller ønsker å delta på fritidsaktiviteter i sentrum? De kunne også gå direkte fra skole og på de
ulike aktivitetene? For oss virker det virkelighetsfjernt. Hva med middag og lekser, og hvor skal de
oppholde seg fra skoleslutt til oppstart av eventuell aktivitet – henge i butikksenteret?

På Grøa har vi ett velfungerende apparat rundt Grøa idrettslag, det er en fotballgruppe som jobber
iherdig for å holde barna på Grøa aktive med fotball. Det er bygd kiosk og tribune, og det er årlig
fotballfest med pizza og premier. Det er arrangert cuper, og treningskamper og når det er
hjemmekamp møter det opp ivrige tilskuere. Idrettslaget har også en Sykkel/pumptrack gruppe som
er i full sving med pumptrackbane, som faktisk den eneste av sitt slag i kommunen. Det er lagt ned
mye dugnad og det er betydelige dugnadstimer som gjenstår for at dette mest sannsynlig er ferdig til
sommeren.
Ved Løykja skole ligger lysløypa og skileikområdet. Grøa idrettslag tråkker ofte løyper og den er flittig
brukt, både av bygdefolket, men også sentrumsfolket sin fornøyelse. I skileikområdet var det for ett
par år siden ryddet og lagt til rette for ski og snøleik. Bygdelaget har kjøpt gapauk og bålpanne som
står til disposisjon til folket og ikke minst skolen. Skolen har vært kjempeflink til å bruke området og
det er ofte barna bruker både bakkene og løypene i friminutt, gymtimer og ved uteskole.
I en hverdag hvor kanskje mange har mye skjermtid og vi ser at folkehelsen kanskje kunne vært
bedre, synes vi det er veldig positivt at Løykja skole bruker dette området og at barna har glede av
dette. Det er også mange barn og voksne som bruker området på ettermiddag og kveld. Det er både
langrenn, slalom, snowboard og aking som utøves der.
Det og ikke ha en skole på Løykja vil frarøve barna muligheten til å sykle og gå til skolen. Barna på
Løykja har fin skolevei, og mange velger å sykle eller gå til skolen noe som har en helsemessig
gevinst. Det er også en miljøgevinst med at det er sykkel/gå avstand.
Trafikksituasjonen rundt levering/henting på Løykja var ikke god, men den har blitt utbedret og det
ble laget ny ansattparkering og rundkjøring for bussene. Det vil øke med tilsvarende trafikk som det
pr i dag er på Løykja, og sikkert mer, på Sande dersom det blir aktuelt å legge ned Løykja. Har Sande
kapasitet til å ta det trafikktrykket som blir, morgen og ettermiddag? Trafikksituasjonen på Sande har
vært og er vel fortsatt ett tema?
Skolen har også ett nyrenovert uteområde, som var veldig etterlengtet og er satt stor pris på. Det er
også en skole med god plass, selv om det tilføyes nye elever. Dette med god plass er en ting som det
bør tas høyde for i fremtiden pga. den nå pågående pandemien og fremtidige utfordringer av samme
sort. Gymsalen og andre lokale er i bruk på ettermiddag i form av barneidrett, arrangement av
bygdelaget og voksentrening arrangert av idrettslaget.
Skolen ligger også i umiddelbar nærhet til kulturminne gravhaugene, Leikvin bygdemuseum og
Phillipshagen. Dette er områder som er brukt av skolen, og som elevene har stor glede av. Her er det
læring og lokal historie, blandet med friskluft og nærmiljø. Ellers er det mange fine tur muligheter,
både korte og lengre i umiddelbar nærhet som skolen bruker.
Grøa Bygdelag er en organisasjon som verdsetter skolen og er engasjert i bygda, og er glad for å
kunne bruke skolen til ulike arrangement. Bygdelaget har flere ganger gitt gaver til Løykja skole og
SFO. Dette viser samhold, og at bygda spiller hverandre god.
Legges skolen ned, forvitrer alt sakte, men sikkert. Vi risikerer miste idrettslaget, bygdelaget,
bedehuset, samfunnshuset, skileikområdet, samlingspunktet for 17. mai i bygda og kontakten med
bygdefolket og mye mer.

Sunndal kommune må utfordres på å utvikle bygda i stedet for å drepe den.
Hva kan de gjøre for bygda, for å bygge opp under engasjement og utvikling?
Skal de nå målet i kommuneplanen om levende bygder, må sentraliseringen stoppes nå.
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