Folkemøter juni 2018 – kunnskapstilførsel til arealplanarbeidet, Vestvågøy kommune
Nord-Borge

Det første møtet ble holdt på Haukland ungdomshus 18. juni. 36 oppmøtte fra Nord-Borge og 11 representanter fra administrasjon og politikk. Bjørnar Evjen, leder for grendelaget, ønsket sambygdinger, administrasjon og politikere velkommen og oppfordret forsamlingen til å se
fremover og finne gode løsninger for bygdene i Nord-Borge. Tilrettelegging for boligbygging og utbygging av fiber var noen av de mange temaene som ble diskutert.

STED

Er det behov for
flere boliger, hvilke
typer, og hvor bør
de være?

Er det tilstrekkelig kapasitet på
vann, avløp der du bor?

Vestresand +

Ja, alle varianter,
gjerne tilrettelegge
for leiligheter, Hvor:
Nært eksisterende,
rundt steinbrudd;
God miks av alle
typer boligerenebolig, fritid,
leiligheter

Nei. Sårbart. Ønsker kommunal
forsyning. Avløp: leter etter gode
løsninger.
Se merknad 1

JA. Eneboliger ->
fritidsboliger.
På Grunstad
eneboliger langs
kommunal vei;
boligfelt langs
kommunale veier;
Rundt eksisterende
bebyggelse,
fortetting, IKKE
FRITIDS-BOLIGER;
Lyngedal: flere
boliger;

Alle har privat brønn, kvaliteten
varierer. Tilskudd til boring ved
behov.
Se merknad 1
Private vann- og avløpsnett.
Kloakken går rett i vannet.

Grunstad/
Lyngedal

Hva er behovet for
er skole,
barnehager, eldre
og omsorgsboliger,
og tilbud
Barnehage:
avhengig av antall
men viktig å ha
lokalt. Ønsker lokal
eldreomsorg.
Andre tilbud:
bredbånd
Se merknad 2

Hvilke typer
næringsareal er det
behov for, og hvor bør
de plasseres

Hvilke naturområder/
naturtyper bør tas vare
på?

Fins det spesielle
kulturmiljø som bør
hensyntas?

Næringssted ved
ungdomshuset, stier,
næring Haukneset
rundt moloen

Sandøya: Vernes.

Borgvær

Tun med felles
hage og småhus,
flere i lag,
eldreboliger

turisme: digital
turistinfo, kart, langs
E10 synlige plasser, alt
ved Lyngedal skole.
Turist- og fritidsformål
Små butikker eller
gårdsutsalg

Ja til turstier. Små
oaser/parker for
eksempel med benk

Det er en del gamle hus
som ofte er fotografert,
og burde tas vare på;
tursti til vannet, steder til
å sette ned båtene;
Lyngedal fiskevann,
turstier til fjellene Håtind
og Hellostind

ungdomshuset,
vikingskatter
hekkemiljøer

Hva er viktigste å
prioritere i ditt
nærområdet?

Kart

NEI
Bolig (leilighet for
eldre og unge;
vann;
næringsareal;
infrastruktur
turisme; Vern
Sandøya

__

Merknad 2
Bredbåndsutbygging i dette området er på prioriteringslista, og vil bli
startet dersom det kan frigjøres midler til dette. Når dette eventuelt
vil skje er umulig å svare på.

nei
Behov for rent
drikkevann mtp
utvikling; tilgang til
turområde og
havet. Havet og
fjære brukes for
lite pga dårlig
tilgang; Fiber
Se merknad 2
kommunal vei;
Grunstad: egen vei,
samlet boliger til
familier med
alternativ
beliggenhet rolig
ved havet. Behov
for barnehage
(familie-barnehage,
gårdsbarnehage;
Stoppested for
turister med
informasjon når
man kommer inn i
kommunen

Merknad 1
Kloakken fra det kommunale boligfeltet på Vestresand er per i dag
samlet i et utløp. Hver bolig som er tilknyttet feltet skal ha egen
septiktank før påslipp til kommunal ledning.

Merknad 1
Tilskudd til utbedring kan ikke belastes selvkost. Finansiering må
hentes fra annet budsjett.
Det finnes i dag ingen kommunal tilskuddsordning for slike tiltak.
Merknad 2
Kommunen har per i dag ikke noe bredbåndsprosjekt i dette
området, og har heller ikke midler til å starte noe slikt prosjekt i
umiddelbar fremtid.

Haukland og
Vestresand

JA. Boliger og leiligheter, ellers bør folk få bygge hvor de
vil. For vanskelig å bygge der man vil mht jordbruksareal.
Utskilling av tomt (dyrka mark) til boligformål Haukland

Det er for sent å
spørre om behovet
for skole. Behov for
eldre- og
omsorgsbolig.
Ledersamling
Fiber/internett.
Se merknad

Sandøy, Val,
Vestresand,
Sand,
Haukland

Alstad
&omegn,
Elstad,

Vi trenger flere
boliger.
Helårsboliger ønsker
vi som fortetting av
eksisterende
boligområde, så Val,
Vestresand,
Haukland. Randsone
med utmark. Type
bolig: Helårsbolig av
alle str. Til familier,
pensjonister og
enslige;
Fritidsboliger fra Val
rundt Valåsen til/på
Haukland; Flere
fritidsboliger på
Sandøy forutsetter
at vegen
(Sandveien) til
Sandøy legges om,
den går i dag
gjennom et
gårdstun, som
allerede er belastet
med mye trafikk.

Vann: Vestresand vannverk må
overtas av kommunen. Bygda kan
ikke drive vannverk på dugnad
lengre.

Flere boliger,
Knutstad; Spredt
boligbygging, areal

Vann og avløp: er privat begrensa
ift boligutbygging; Vann avløp er

Avløp: Enhver har sitt private
avløp, i byggefelt må det være
samlet. Se merknad

Bygninger i
forbindelse med
fiskeri/mottak; Viktig
at havna på
Vestresand fortsatt
defineres som
fiskerihavn;
Næringsvirksomheten
Vestresand-Haukland
og omegn

Barnehage: NordBorge trenger
barnehage. Tun
med eldreboliger,
omsorgsboliger for
eldre.

Forskning innen
sjømat (tang, tare
etc.), produksjon av
kortreist mat
(jordbruk og fiske);
Produksjon av sjømat:
rundt havna,
produksjon av
jordbruksprodukter:
Sandgården, Sandøy.
Forskning: området
rundt Vestresand og
Haukland. Turisme i
liten målestokk.
kafedrift.

Få Borge
Bygdeheim i drift
igjenx3;

Bensinstasjon butikk
med god p-plass.
Bilverksted.

Internet/fiber

Borgværet

Ta vare på naturområde:
Ta vare på: Sandøy, rorbustrandsone, felles utmark, bebyggelsen på
Sandøy, "Vøa";
Vestresand; Borgvær,
kjente gravhauger på Val
og Sand.

Kleivan, Borgvær, Knutstad
kapell. Garnes Gamle
kirkeveier; gamle

Boligbygging/
nei
færre restriksjoner
2. Fiber/internett3.
Havna fortsatt
fiskerihavn. 4. Areal
til næringsvirksomhet

Merknad
Bredbåndsutbygging i dette området er på prioriteringslista, og vil bli
startet dersom det kan frigjøres midler til dette. Når dette eventuelt
vil skje er umulig å svare på.

1. Boligbygging/
fortetting. 2
Kommunal
overtakelse av
vannverk. 3.
Næringsvirksomhet
tilknyttet
nisjeprodukter for
eks. kortreist mat.
4. Vern av
eksisterende natur
og strandsone; 5.
Nettilgang,
internet, fiber. 6.
barnehage

NEI

Kloakken fra det kommunale boligfeltet på Vestresand er per i dag
samlet i et utløp. Hver bolig som er tilknyttet feltet skal ha egen
septiktank før påslipp til kommunal ledning.

Veier; bolig, noen
leiligheter; bolig
(spredt) bredbånd

NEI

Merknad 1
Kommunen planlegger ikke utbygging av vann og avløp her.

Limstrand,
Smevik

Skriftlig
innspill fra
Vestresand og
omegn
grendelag

for fritidsbebyggelse;
fritidsboliger;
leiligheter,
fritidsboliger;
Eneboliger for å øke
bosetting i området,
spredt bygging.
Hvor: Steira,
Steirahalsen;
Risjorda; Knutstad;
spredte boliger

Typer: Alle
varianter, gjerne
leiligheter,
tilrettelagt for
seniorer, men også
for unge. Hvor:
Utvide eksisterende
byggefelt retning
steinbruddet. Åpne
for enklere fradeling
av tomter utover
Sandveien.

OK, har ordnet selv; Vann nok på
Steira;
Se merknad 1

Tilstrekkelig vannforsyning? Nei,
og svært sårbart Sterkt ønske om
å få anlegget over på kommunal
drift. Avløp? Bolig- hyttefelt bør
ha moderne avløpsløsninger.
Se merknad
Bør søke etter forbedrede
løsninger for fremtiden for alle.
Internett svært dårlig. Her må det
komme en bedring mtp unges
muligheter, næring, samt
velferdsteknologi. Kabelen som
nå stopper i Sørvågen må føres
frem til Nord-Borge.

omsorgsboliger,
møtesteder, ja
men vi har ordnet
dette selv uten
støtte. Barnehage;
tilbud for eldre,
aktivitetstilbud for
eldre
(Bygdeheimen?);
Helsefremmende
tilbud i bygda
(trening, fysio);
møteplass for
eldre; kortere
behandlingstid for
barnehagen en
forutsetning med
barnehage for å få
unge til å etb seg
her; Barnehage

Bensinstasjon
storkiosk, grunnstad
Lyngdal, Limstrandnye E10-ta hensyn
mht beliggenhet.
Ingen i nærheten av
Steira. Bensinstasjon,
kjøpesenter, toalett,
søppelkontainer E10.
Limstrandkrysset langs
fremtidig E10.

Skole, bhg,
eldreomsorg: Lokal
bhg-løsning!
Fortsatt mulig å bo
i bygda som eldre.
Eldretun/leiligheter
med gode
fasiliteter.

Tre områder peker seg
ut: Vestresand
sentrum med
havneområdet (rundt
moloen); Hele
Haukneset (blandet
bruk, næring,
fritidsutbygging, o.l.);
Området på begge
sider av
ungdomshuset er
svært aktuelt til
næring. Nyskaping?
Ønske velkommen til
små næringsenheter.

Bevare Kleivan og
Vestresand som
fiskerihavn.

Skape gode
infrastrukturløsninger
som sikrer god
mottakelse og

Turisme: tilrettelegge for
parkering/ Utsiktspunkt
på Kvalnes.
Se merknad 2

ferdselsårer Alstad,
Tjøndalen Jarberg.
Parkering.

Se merknad 3,
bensinstasjon,
tilbud for eldre,
barnehage.

Merknad 2
Parkering: Dette er en fylkesveg, dermed må dette spørsmålet
rettes til Statens vegvesen.
Merknad 3
Kommunen har per i dag ikke noe bredbåndsprosjekt i dette
området, og har heller ikke midler til å starte noe slikt prosjekt i
umiddelbar fremtid.

Utsiktspunkt midnattsol,
storm, nordlys;
strandpromenade rundt
pollene;
Kleivan og Vestresand
fiskeri (Garnes
turområde; Områdene
rundt Alstad og
Steirapollene; Vestresand
og Kleivan, Garnes
Borgvær. Kleivan,
Vestresand, Knutstad
kapell, Garnes, Borgvær.
Kleivan. Ungdomshuset
på Limstrand; bærekraftig
turisme; Steira: jeg er
godt tilfreds med å bo
der, savner ingenting.
Områdene rundt Alstad
og Steirapollene.

Naturvern? Turstier,
kyststi, parkoaser flere
steder,
sykkeltilrettelegging m.v.
Vern av Sandøya. Ikke
mer utbygging der enn
det er, men
tilrettelegging for turisme
slik at verdier beskyttes.

Kulturmiljøer? Borgvær!
Ungdoms-huset! Vikingskattene! Hekkemiljøer!
Skape en god balanse der
man kan få de «frem i
dagen» samtidig som de
tas vare på.

__

ja

Kloakken fra det kommunale boligfeltet på Vestresand er per i dag
samlet i et utløp. Hver bolig som er tilknyttet feltet skal ha egen
septiktank før påslipp til kommunal ledning.

forvaltning av
turiststrømmen som
kommer de nærmeste
årene. Her kan
området rundt
ungdomshuset spille
en nøkkelrolle.

Eltoft
Eltoft skole huset nær hundre folk 19.juni, et syttitalls innbyggere i tillegg til fagpersonene fra kommunen, rådmann og kommunepolitikere. Leder for bygderådet, Svein Hansen, ønsket velkommen, sammen med søstrene Ingrid og Jenny, som spilte vakkert på piano. Ordføreren takket for oppmøte og
fortalte litt om planens betydning for utviklingen av Vestvågøy og hvorfor kommunen trenger innspill fra innbyggerne og næringsaktører. Arealplanlegger Eva-Mari Rahkola informerte deretter hva en arealplan er og hvilke områder det er spesielt viktig at vi vurderer, utvikling, vern og endring i planen.
De fleste stedene var greit representert, og innspillene var gode- både konkrete og til dels også like. Som på Nord-Borge er det behovet for å få bygge boliger som står sentralt, i tillegg til utvikling av landbruks- og fiskerinæringene. Det var også mange ønsker om kommunalt vannverk, og behov for
rensing av vassdrag, gang- og sykkelsti langs E10, og bevaring av kulturmiljø på Eggum.
I den åpne diskusjonen til sist kom spørsmålet om fibertilgang opp, og rådmannen orienterte om at kommunen nå utreder mulighetene, selv om Telenor har ballen. Spørsmål om leie av jord og lang kjøring ble besvart av Ivar Johansen. Matparken har et prosjekt på dette, i tillegg har kommunen fått
styrket sitt landbruksmiljø, og har nå kapasitet til å jobbe for at driveplikten holdes på gårdsbrukene. Det siste innlegget var et ønske om en plan for aldri mer gran i Lofoten. Politikerne tok det til etterretning.

STED

Evjen/
Eggum

Er det behov for flere
boliger, hvilke typer, og
hvor bør de være?

Er det tilstrekkelig kapasitet på
vann, avløp der du bor?

Hus mellom EggumHagvågen; ta vare på
bygningsmiljøet;
NAUST!

Dårlig nett! MÅ bli bedre! Samt
tlf.dekning; se merknad 1
Vann til Evjen/Eggum;
Fiskebruket- nok vann? (frost sist
vinter), ingen alternative
vannkilder; Vann til Kvalhausen
rent og nok! Avløpseptikk
fortsatt ukentlig; brannhydrant
Eggum tettbygd og mye?
Vedlikehold av vei (asfalt);

Langs pollen for å få
opp bruken av pollene
og fiske; lettere å bygge
i LNT der det er hus,
ikke dyrka mark;
enebolig: fortetting inni
gården;
småhusprosjekt; færre
fritidsboliger; sikre
fastboende;

Steinfjorden
Eneboliger i hele
Steinfjorden, ikke kun
på Tangstad; men ikke
på dyrka mark. Skravert
område B7; enebolig,
tomannsbolig,
eldrebolig, kollektiv

Hva er behovet
for er skole,
barnehager, eldre
og
omsorgsboliger,
og tilbud

Hvilke typer
næringsareal er det
behov for, og hvor bør
de plasseres

Flere p-plasser og
bobiloppstilling; få
buss- snuplass Se
merknad 2
lede/styre turistene;
sauenæringen viktig for
beite og
kulturlandskap; styre
godt turismen/ferdsel;
tørkeplasser for
fisk/hau, småbåthavn

Hvilke naturområder/
naturtyper bør tas vare
på?

Fins det spesielle
kulturmiljø som bør
hensyntas?

Hva er viktigste å
prioritere i ditt
nærområdet?

Borga -stjeler stein, frost
og vann sprekker;

Sommerfjøs; registrere
kulturminner/
miljø som mangler;

Beitebruk, støtte opp JA
om sauenæringa

sandstrendene og fjæra,
bakkan

Kart Merknad fra kommunen

pollene-Strauman
langrunne område viktige
biotop oppe på straumen;
forbedring av stien til
Eggum;

Merknad 2
Dette er en fylkesveg, dermed må dette spørsmålet rettes til Statens
vegvesen.

fiskevann er overbefolket

Undersøke om det går an å ta
hull på moloen for å få vaska
vekk sanden og få frem de gamle
steinkaiene

Vervannet har godt vann, men
rørene kan byttes da de ofte på
skylles; Vann er ok; avløp er
privat;
Sykkelvei til Bøstad Se merknad
1

Tilrettelegging for
bygging av skole,
det kommer flere
barn snart;
Barnehagen er
full, ønsker at den
skal ha større
kapasitet i
fremtiden;
Tilrettelegge for
at eldre kan bo
hjemme lenge

Bevare steingjerdene;
Fiber; tilrettelegge for
eksisterende bedrifter
Se merknad 2,
Fiskeri på Tangstad,
gårdsysteri på
Saupstad, turisme på
Unstad; Lofothav ++
(ingen omregulering);
Bygderådet som
høringsinstans ved

tilrettelegge for jordbruk
og beiting;

Merknad 1
Vestvågøy kommune har per i dag ingen prosjekter når det gjelder
mobiltelefondekning, og behov for utbedring av dekningsområder
må meldes Telenor eller andre leverandører av telefontjenester.
Evjen skal ha 4G+ i dag, mens Eggum har dårligere dekning. Det er
heller ikke planlagt noen umiddelbare oppgraderinger i dette
området. Telia skal ha dårlig dekning i området Evjen/Eggum.
Kommunen kjenner ikke til eventuelle planer for utbygging fra Telia
sin side.

Nei

Merknad 1
Dette er en fylkesveg, dermed må dette spørsmålet rettes til Statens
vegvesen. Ved fremtidige reguleringsplaner må dette vurderes.

Bevare lokal flora,
regulere beplantning
(GRAN);

Merknad 2
Det pågår et fiberprosjekt i dette området, siste status er at fiber er
installert til 161 kunder i området. Ifølge Telenor skal bredbånd over
fiber tilbys alle beboere og bedrifter i området i løpet av høsten.

Utarbeide og ivareta
nærmiljøanlegg;

Merknad 3
Næringssjefen har notert seg dette.

ved sterk
hjemmetjeneste;

ønske om oppstart
næring; Se merknad 3

Verne om fuglelivet ved
Holdalsvannet;

Sikre god
eldreomsorg i
bygda;
omsorgsboliger;

Jord nær gården;

tilrettelegge for tursti
rundt vannet; KU

Rehab. av
basseng; basseng
på skole (for
eldre, skole og
barnehage);

Positiv til næring på
Tangvåg - bør samles
mest mulig

Biogassanlegg i Indre
Steinfjorden;

samlingssted for
alle;

turvei Unstad-Eggum;

maritimt avfall;
beitemark (minus einer
og gran)
omlegging av myr til
landbruksareal;
verne om strandsonen og
tilgangen til strandsonen
(allemannsretten);
Steinfjorden: ta vare på
det særegne
Lofotlandskapet, ikke
tillate plantefelt med
gran;
Fiske i Morddalen,
Vervatnet, Utdalen;
tilrettelegge for
sanitæranlegg på Unstad

Steinfjorden

JA spredt i bygda der
folk ønsker å bygge.
Ingen boligfelt. Primært
enebolig, men også
leilighet og eldrebolig;
Utelukke (potensiell)
jordbruksareal, bolig på
knaus, ikke prioriter
fritidsbolig

Offentlig avløp i Steinfjorden er
etterspurt. Mange har private
avløp som fungerer godt; vann
og avløp Eltoft, Tangstad,
Steinfjord har god tilgang på
vann (kommunalt), Mærvoll og
Saupstad ikke kommunalt;
trafikksikkerhet fartsbegrensning
(vei skole)

Ønskelig med
__
omsorgsboliger;
godt fornøyd med
skole og
barnehage; Vil
være behov for
flere
barnehageplasser.
Kommunen må
være positiv når
skolen ønsker å
utvikle mtp.;
Kjøpe areal fra
grunneiere som
er villig

Holdalsvannet: holde av
en gitt avstand til
vannkant fra friluftareal.
Tilrettelegge for
gangferdsel med
barnevogn, tursti, rundt
vannet;
tiltak for å stoppe
grengroing, utrede
konsekvenser for fugleliv
om grengroing av vann
fortsetter;
Kirkeveien vedlikehold;
Midler til forbedring av sti
Eltoftuva (Ti på topp);
restriksjoner på
beplantning som ikke
naturlig hører til

1. Boligbygging. Nei
2. Ta vare på
næring
(landbruk og
fiske)

Krogtoft,
Eltoft,
Holdal,
Mærvoll

JA, spesielt eneboliger;
JA Rishagan, Eltoft,
Holdal, eneboliger

Trenger utbygging av
vannverket; mangler privat vann
i deler av bygda

Kan være behov
for omsorgsboliger på Eltoft;
Eldre- og
omsorgsboliger

Offentlige
sanitæranlegg,
muligheter for
overnatting (hytter,
leiligheter, rorbu
etc.);

Tilrettelegge for
næringsutbygging på
Tangvåg;
Fiskerirelatert,- gode
havneforhold på
Tangstad, gode
industriforhold
Tangstad yttersia;

Nei

Ikke tillat
granbeplantning;
strengere
restriksjoner for
bevaring av strandog kystlinje

Hagvågen/
Liland/
Bøstad

Ja, eneboliger, i
nærheten til/og som
fortetting av
eksisterende
boligområder. Men vi
liker å ha plass rundt
oss, så vi ønsker ikke at
det blir for tett. Det må
være rom for de som
ønsker litt plass mellom
husene. Borg må bygges
mot Bøstad og Bøstad
mot Borg;

Avløp: Eggumveien første km er
ikke klokakkert. Dette må gjøres.
Se merknad 1
Synlige utslipp i Hovden i dag;
Liland: Trenger bedre trykk på
vann; Trenger opprydning på
avløp, kun direkte utslipp til
vassdrag se merknad 2

Barnehagen må
bygges ut;
har ingen eldre og
omsorgsboliger.
Dette kan vi
gjerne få i Borge,
så ikke alle våre
eldre må flytte til
Leknes.

Vi ønsker regulering til
kombinert bolig og
næringsformål Mellom
FV994 og Pollen (se
kart) eller ved Hovden.
Handel og kontor er vår
høyeste prioritet

Hovden og Pollen, få
bedre vannsirkulasjon og
vannkvalitet. Åpne opp
strømmen;
Innerpollen må ivaretas.
Her ønsker vi primært
rekreasjon

Plantefeltene ønskes
hugget, vil ikke ha ny
beplantning;
Beite må opprettholdes og
gamle beiteområder hvor
det ikke beites i dag
må/bør beites påny

E10 stopper
utviklingen/utbyggingen
av området?

Merknad 1
Eggum:
Det ligger ingen konkrete planer om framføring av kommunalt avløp
her. Eksisterende kommunalt avløp i området ligger relativt nært.
Merknad 2
Liland:
Vestvågøy kommune har etablert trykkledning for avløp i deler av
G/S-vegen langs E10 fra Leknes og nordover. Når Statens vegvesen
viderefører G/S-vegen videre mot Liland vil kommunen delta med
trykkledning – som et ledd i å rydde opp i avløp i Farstadvassdraget.

TOMTER til bolig.
TOMTER til næringsformål

Enkelt å få lov til å
bygge naust

Absolutt for flere
boliger, eneboliger og
leiligheter; Vi ønsker at
LNF deles inn i to typer

AVLØP: det må
ryddes opp i alle
avløp som ikke er
offentlig tilknyttet
avløpsnett.
Kommende
hovedplan vann og
avløp
NATURMILJØ:
Borgpollen: ønsker å
få åpnet strømmen
for å bedre
sirkulasjon og
vannmiljø.

Høyere utnyttelse av
tomtene. Heve max str.
på garasjer fra 45m2 til
minimum 60-70m2;

Borg/
Liland

JA

Legge avløpsledning fra Liland til
pumpestasjon ved Bøstad skole;
Se merknad
Gang- og sykkelveien prioritert
mellom Opdøl og Liland.

Vi etterlyser
fremdrift på ny
barnehage på
Borg;
Vi ønsker tilbud
for våre eldre i
BorgLilandområdet. Vi

Camping/overnatting
ifm Vikingsmuseet; vi
ønsker på generelt
grunnlag å få utviklet
område for næring

Utvikle Borgvassdraget

Kulturminner må merkes
og tilrettelegge med
naturstier (se forslag
under)
lage kultursti fra Nymark til
Bøstadelva (se tegning på
kart); dette er et område
med mange kultur-minner

JA
1. LNF deles i
to typer.
2. Gangsykkelsti.
3. Prioritert
reguleringsplan Bøstad
skole- E10-

Merknad
Vestvågøy kommune har etablert trykkledning for avløp i deler av
G/S-vegen langs E10 fra Leknes og nordover. Når Statens vegvesen
viderefører G/S-vegen videre mot Liland vil kommunen delta med
trykkledning – som et ledd i å rydde opp i avløp i Farstadvassdraget.

Eldrebolig på rekke er
tegnet på Borg med
fellesareal mellom;

ønsker å ta vare
på de eldres
behov i de
områder der vi
bor

Fritidsboliger i Slydalen

Steinfjorden

Spredt bebyggelse; flere
boliger; enebolig og
leiligheter,
omsorgsboliger (ikke
prioritere fritidsboliger)

Felles kommunalt avløp. Se
merknad
Biogassanlegg; elektrisitet til
skole/barnehage

Omsorgsboliger
Skolebarnehageareal

byggefelt på
Borg.
4. Utvikle
Borgvassdraget

Bevare Unstad, ta allmenne
hensyn

Jord nær gårdsbruk for
å slippe kjøring;
Forkjøpsrett for
bønder, dyrket mark
(jmf. Statens
forkjøpsrett). Har
kommunen mulighet til
å gjøre noe?

Nei

I ny Hovedplan avløp som skal politisk behandles i høst er det
foreslått kommunal kloakkering av Tangstadvassdraget, med
trykkavløp og slamavskiller.

Bygderådet
høringsinstans overfor
nye næringer

Indre &
Ytre
Borgfjord

Frigjøre områder for
utbygging på nedsiden
av veien ved pollen;
oppheve antallet på kun
4 tomter og la de som
vil bygge få det; flere
eneboliger hele
området; Indre
Borgfjord: flere
eneboliger for
fastboende; fortetting
innenfor eksisterende
bebyggelse

Behov for vann, bør være offentlig; blir det vann i ytre
Borgfjord kan det tilrettelegges for fritidsboliger, og
fastboende; gang- og sykkelsti for å knytte ytre og
indre B til Bøstad Hagvåg fra Strømgård; Vann trengs
over hele linja

Legge til rette for
oppdyrking av
myrområdene; støtte
opp om de næringene
som er jordbruk og
turisme,

Mærvoll

Mærvoll/Tangstad:
behov for
eneboliger/leiligheter

Hvor blir det av fiberutviklingen?
Se merknad
Vann/avløp: privat/kommunalt

Kortere
saksbehandlingstid i
kommunen.

__

Rødsanden Liosen
friluftsområde; Teinelva
friluftsområde, bevare
muligheten for å stå og
fiske rundt pollen; bevare
fri ferdsel rundt pollen;
bevare pollen.

nei

Nei

Fiskeri: lagerbygg på
Mærvoll fiskehoder/hjeller; kaifiskerianlegg

Steinfjorden
1.Enebolig. 2
tomannsbolig. 3.
omsorgsbolig 4
fritidsbolig 5
omdisponering av bygg.

Fiber: vi gleder oss. Vann ok
minus Mærvoll og Saupstad.
Avløp spredt. Hva går ut i
naturen? Renseanlegg?
Oppsamling

Barnehage ift
vekst. Skole er
godt tilrettelagt.
Kommunal velvilje
så langt. Fort

Landbruksareal må
vernes. Dyrket mark,
ikke beitemark (?).
Videreutvikle

Napp opp en gran,
omdisp, kommunal
oppfølging; hindre
gjengroing;

1.bolig.
2. Primærnæring.
3. til rette-legging
statlig nivå.

Nei

Merknad
Utbygging av fiberbredbånd til Mærvoll er en del av prosjektet med
utbygging i Steinfjorden. Prosjektet skal være ferdig i løpet av
høsten.

senere
arealbehov

Kommunen må ta vare
på bygninger som
forfaller.

primærnæring
(jordbruk,

Avsette areal langs
Holdalsvannet for natursti

4. hindre gjengroing
og unødvendig
beplantning

fiske på yttersida);
tilrettelegge for
turismen med WC og
nærmiljø-anlegg,
renovasjon
Biogass?
Unngå disp og lang
saksbehandlingstid

Oppdøl
Folkemøtet 25. juni ble holdt i samarbeid med Opdøl og Farstad velforening og FAU ved Opdøl Montessoriskole, med rundt femti oppmøtte fra Opdøl, Rise, Uttakleiv, Offersøy, Leknes og Skullbru som kom med gode og interessante innspill.
For de fleste av stedene representert på møtet i går er det viktig å styrke bosettingen. Tomter til boligutvikling står høyt på lista. For enkelte steder kom det konkrete forslag til hvor boligutvikling egner seg best og er mest attraktivt, særlig koplet til utvikling av infrastruktur slik som barnehage.
Samtidig var de fleste på møtet enige om at boligutbygging ikke må innebære nedbygging av matjord; landbruket bør fortsatt stå sterkt; for å styrke næringsutvikling lokalt, bevare kulturlandskapet, og for at matjorda blir tatt vare på.
Stedskvalitet gjennom utvikling av tur- og utemuligheter for både lokale og besøkende rundt Farstadvannet, kom også frem som et ønske.
Mange innbyggere var opptatt av sammenkoplinger av infrastruktur; til det kommunale avløpsnettet, til fiber, og med gang- og sykkelsti mot Bøstad. Fra Offersøya ble det også foreslått at det må satses på et smart og fremtidsrettet strømnett med lokal energiproduksjon.
Fra Leknes var det utvikling av grøntstruktur, særlig rundt Borgavatnet; trygge trafikkforhold; og avløpssituasjonen som var viktigst. Det kom også en anbefaling om kvalitetsorientert fortetting, og et ønske om å få fortgang i bygging av leiligheter tilpasset eldre innbyggere.
Ordfører Remi Solberg og de seks andre politikerne til stede på folkemøtet utfordret salen om arealutfordringer mellom landbruk og boligutvikling, turisme,- kort sagt hvordan Vestvågøy skal utvikle seg for at vi kan forbli stolte lofotinger.
Diskusjonen ble avsluttet med utfordringen det er om alle skal bygge hvor de vil, og at den nåværende arealplanen gjør byggesaksprosessen tung når man må søke om dispensasjon for å bygge i landbrukssoner. Arealplanlegger Jochen Caesar og ordfører påpekte at de mange dispensasjonssakene i
disse områdene viser behovet for å oppdatere planen, slik kommunen nå gjør.
Opdøl og Farstad velforening avrundet møtet med å vise et spennende forslag til et turrutesystem med tre traseer mellom Leknes og Bøstad, på til sammen 38 kilometer. En trase var tenkt universelt utformet og lett tilgjengelig, den andre for trivselstur med panoramamuligheter, og den tredje kalt
‘høyfjellstur’, med mer krevende stigninger og terreng. Turrutenettet kunne få en digital informasjonsportal, og utvikling av raste- og leirplasser, og andre ting som ville gjøre turstiene attraktive for både innbyggerne og turister.

STED

Er det behov for
flere boliger, hvilke
typer, og hvor bør
de være?

Er det tilstrekkelig kapasitet på
vann, avløp der du bor?

Skullbru
Vian
Voll

Det er behov for
boliger. Eneboliger
utmark Høybakkmo
videre bygging av
Farstadfeltet,

Kommunal kloakk.

Gang- og sykkelsti.

Hva er behovet for
er skole,
barnehager, eldre
og omsorgsboliger,
og tilbud
Barnehage i
tilknytning til
Oppdøl skole.
Eldre- og omsorgsboliger i tilknytning
til nedlagte
gårdstun

Hvilke typer
næringsareal er det
behov for, og hvor bør
de plasseres

Hvilke naturområder/ naturtyper
bør tas vare på?

Fins det spesielle kulturmiljø som bør
hensyntas?

Hva er viktigste å
prioritere i ditt
nærområdet?

Kart

Legge til rette for
landbruk. Turist fiske i
Farstad vassdraget

problemer med gjengroing. Fjern
granskogen.

__

Det er behov for boliger.
Eneboliger utmark
Høybakkmo

nei

Nærmiljøtiltak ved Lindalsvatnet

Leknes

HauklandVikUttakleiv

Oppdøl HettbakkenVoll

Hagebyer; starte nye
samfunn for
sammenkopling fra
Gravdal til Borge

Hovedkloakk som går urenset ut i
fjorden. Kontroll og opprydding av
kloakk. Bedre rensing av offentlig
avløp.

Truckstopp,hvileplasser opptar
parkering i
sentrum.

Planlegging av
masseuttak og planer
for formål etter endt
uttak. Legge til rette
for formålet etter
masseuttak. Industri
ut av sentrum av
Leknes. Fjerne
godsterminal i
boligfelt ved lufthavn

Skiløypeområdet mellom Borga
og Hag.
Kanalisere turistene trygt frem;
gangsti fra Storeide til
gammelveien. Se merknad 1
Bevare noen områder. Turløype
rundt Kleivatnet. Bevare bymarka
som fritidsområde. Grøntområde
mellom B2 og Leknes. På
gamleveien. Kompensere LNF.
Nord for himmelstein der det
ikke er dyrka mark. Langs
gammelveien til Gravdal.

Muligheter for nye
boliger på Hauklandutnytte arealer som
ikke er spesielt
egnet for jordbruk.

Vei og bredbånd. Fiber mangler,Ikke 4G i Vågan og 4G er ikke ok på
Uttakleiv. Dårlig vei for smalt eller
for dårlig tilstand.
Se merknad 1
Haukland: ikke tilfredsstillende
vannkvalitet. Uttakleiv: får urenset
vann fra diverse kilder.
Tilrettelegging for helårsturisme:
stengte toaletter på Haukland og
Uttakleiv.

__

Møte/
tilrettelegge for
turisme. Muligheter
for å gjøre turisme til
næring/ ta seg betalt
for tjenester.

Det er tilstrekkelig med vann.
Kommunen har byggefeltet her og
kloakken siger ut i vannet. Avløp må
bedres ordentlig renseanlegg. Ny
pumpeledning fra Bedehuset og
videre oppover. Gang- og sykkelsti.

__

Ja behov for flere
boliger. Hvor:
Høybakkmo; Nedre
Voll, Skullbru,
Billahaugen;
Skullbrusjyen, Nedre
Skullbru samt flere
byggefelt (Farstad)
Boligtyper:
Eneboliger,
leiligheter,
fellesboliger for
eldre/ungdom.

Se merknad

Først og fremst
landbruk, skolen,
innen turisme. Bobiler:
Ostadmyrene,
Farstadvannet.
Fiskeplass. Tømme
tanken, kaste søppel.
Trailere.
Driftsbygninger
dispensasjon som ikke
er i bruk til annen
bruk.

__

Hagebyer for å knytte
sammen tettsteder
Gravdal/Leknes;
Hovedkloakk som går
urenset ut i fjorden;
Leknes sentrum: grønne
lommer, park, paviljong,
gangvei fra sentrum til
flyplassen.
Se merknad 2

nei

Ta vare på beitelandskap/kultur- __
landskap. Ta vare på gamle
ferdavegen spesiell vei mellom
Uttakleiv og Haukland. Sti til
Mannen er svært slitt.
Tilrettelegge i
hundremetersbeltet/strandsonen
Friluftsrådet/NFK

Infrastruktur vei og
bredbånd. Se merknad 2
Næring: landbruk,
reiseliv/turisme- disse
hører sammen.

nei

ta vare på: Farstadvannet;
skulbruvannet; Lindalsvannet,
Kringgårdsvannet, Områdene ved
vannene. Stiene må merkes og
vedlikeholdes, parkering må
merkes.

1. Boligtomter; 2.
barnehage; 3. Området
med alle vannene Skulbru,
Farstad, Lindal,
Kringsgård.
Merking/søppel(WCforhold)
parkering/turisme. 4.
Avløp oppgraderes. 5.
Tilrettelegge for
næring/turisme (bobil,
parkering)

Veien fra Bedehus til Grillhytta
(Grønnåsen).
Hva gjør vi med gjengroing av trær?
Hundekjeks. Stiene (parkering)

MKN 1 Må tas med i
evt. planarbeide.
MKN 2 Må tas med i
evt. planarbeid.

Merknad 1
Dette er Fylkesveg,
dermed må dette
spørsmålet rettes til
Statens vegvesen.
Merknad 2
Dette er tidligere tatt
opp med Telenor (bl.a.
av ordføreren), uten at
kommunen har blitt
informert om noen
fremgang i saken.

JA

Prioritet å oppgradere
avløp
Vestvågøy kommune
har etablert
trykkledning for avløp i
deler av G/S-vegen
langs E10 fra Leknes og
nordover. Når Statens
vegvesen viderefører
G/S-vegen videre mot
Liland vil kommunen
delta med trykkledning
– som et ledd i å rydde
opp i avløp i
Farstadvassdraget.
Kommunen følger
Statens vegvesens
utbyggingstakt for G/Svegen langs E10.

Farstad –
Voll

Se kart ønsket
tomteareal

Offersøya

Gode muligheter for
fortetting og
fornying av
eksiterende
boligmasse. Begge
krevet tilgang på
opparbeidet areal.
Tiltak for å
kompensere for
historisk forskjellsbehandling av
områder, for
eksempel er det
områder på Offersøy
og Valberget som er
åpent for
boligbygging men
ikke andre
tilsvarende områder.

Leknes

Ja. Fortetting. Veier i
boligfelt. Varierte
boligtyper. Bygg mot
sjø.

Dårlig vanntrykk. Altfor dårlig
bredbånd per i dag. Mangler
gråvannsledning etter bedehuset på
Oppdøl. Trenger ledning helt opp til
byggefeltet ved Oppdøl skole.
Gang- og sykkelvei mellom Farstad
og Bøstad. Se merknad

Mangler barnehage
på Oppdøl

Utvikle areal rundt
skolen til praktisk
arbeid for fag for
elevene. Skogs- og
landskapspleiefirma.
Vedlikeholde natur- og
kulturlandskapet.

Riseskogen, Farstadvannet,
Lindalsvannet beholdes.
Kultivering av Lindalsvannet.

__

Gang- og sykkelbane;
internet/fiber; teknisk
infrastruktur og tomter til
boligformål. 4. Tursti
rundt Farstadvannet med
flytebrygge ved Vian og
Gapahuk ved Rise.

__

Offersøya har ikke
behov for
næringsareal. Tussan
kan være aktuelt å
utvikle mtp
næring/landbruk for å
frigjøre areal på
Offersøy (ref.
bygdeutviklingstema)

Bevare Kollvika, midler til
utbedring av myrete sti. Viktig for
lokalbefolkning og hele
Vestvågøy- Sværsvik.

__

Tilrettelegge for
nei
prosumenter i
strømnettet/oppgradering
av strømnettet
(Smartgrid); Frigjøre areal
for boligbygging (spredt
bebyggelse) og bevaring
av bygdesamfunn -tomme
hus på vinteren; Bredbånd
se merknad

Merknad
Kommunen har per i
dag ikke noe
bredbåndsprosjekt i
dette området, og har
heller ikke midler til å
starte noe slikt prosjekt
i umiddelbar fremtid.

Kapasitet på vei

Eldreboliger;
Ny barneskole.

Holsnesset ferje fra Leknessjøen.
Videreutvikling av Borgavanna
campingplass. Merknad 4
Videreutvikling av Halsvågen.

__

Se merknad 1

Storeidøya
videreutvikle
Fyglefjæra.

Videreutvikling av
Storeidøya og Fyglefjæra
til næringsareal;
Fortetting boligbygging i
sentrum av Leknes;
Trafikksikkerhet i sentrum
og boligfelt (gang- og
sykkelvei, utbedring av
eksisterende veinett)
Se merknad 5
; Borgavatnet, Holsmoen,
Halsvågen som
rekreasjonsområder

MKN 1 Vi er usikker på
hva som menes med
dette spm., men
trafikkbelasting i
Leknes sentrum kan
ikke betegnes som for
liten.

Både vann og avløp er privat men
fungerer utmerket. Behov for
oppgradering av strømnettet
(Lofotkraft) til for eks. elbiler og
mulighet for plusskunder. Vil gjerne
etablere testprosjekt for prosument
av energi. Bredbådnsbygging.
Lofotkrafty har ikke lagt fiber på
Offersøya ifm. graving av strømnett.

Ungdom hjem (?)

Parkeringsareal.
Se merknad 2
Analyse behov for
masseuttak. Bobil og
truckstopp.
Se merknad 3

Ja

Nei

Dette er E10, dermed
må dette spørsmålet
rettes til Statens
vegvesen.

MKN 2
Ut fra telling av
parkeringsplasser i
sentrum er det nok
parkeringsplasser.
Offentlig parkering bør
formaliseres, skiltes og
merkes på en bedre.
Innføring av

avgiftsparkering
og/eller tidsbegrenset
parkering vil nok tvinge
seg frem
MKN 3 Må tas med i
evt. planarbeide.
MKN 4 Må tas med i
evt. planarbeide, evt.
eget prosjekt.

Rise

Omgjøre
landbrukstomter og
fjøs som ikke
"brukes" til
boligareal/formål.
Eneboliger.
Videreutvikle
boligtomter/boligfelt
i tilknytning til
skolen.

Ferdigstille gang- og sykkelsti
Fridheim- Farstad-Bøstad.

Barnehage i
Som forrige
tilknytning til Opdøl (Barnehage)
skole.

__

__

Asfalt på Rise/Ostadveien;
Se merknad 1
Fibernettet må ferdigstilles
Se merknad 2.
Barnehage med Montesorripedagogikk;

1. Ferdigstille gang- og
sykkelsti Farstad-Liland. 2.
Boligtomter, omgjøre
landbrukstomter med
nedlagte fjøs til
boligtomter.
Tilrettelegging til
Lindalsstien. Eneboliger.
3. Tursti rundt
Farstadvannet med
gapahuk og flytebrygge.

nei

Enveiskjørt vei opp til skolen. Se
merknad 3

MKN 5 Usikker på hva
som menes, opprusting
av kommunale veger
skjer ihht. Hovedplan
Veg vedtatt i 2017. Her
står oversikt over
hvilkene veier som
opprustes hvert år.
Merknad 1
Viser til ordning vedr.
spleiselag asfalt, der
oppsittere kan søke
med en egenandel.
Merknad 2
Fibernettet er ifølge
Telenor ferdig, og
tilkobling av kunder
pågår.
Merknad 3
Usikkert på hvor dette
er, men er dette til
Leknes Barneskole er
denne vegen stengt for
motorkjøretøy.
Avstigingsløsning
er/blir etablert.

Gravdal
Den 26. juni var det folkemøte på Buksnes skole for Gravdal, Ballstad, Storeide, Haug og Skotnes med omegn, hvorfra det kom gode og interessante innspill og diskusjoner med politikerne.
For både Ballstad og Gravdal er avløpsproblematikk viktig, i tillegg til inngjerding av beiteområder, og ivaretakelse av heia.
Planene for et godt tilgjengelig Klokkarvika ble løftet frem – det er bra at området blir tilgjengelig, særlig for de som er dårlige til bens og for småbarnsfamilier. Fortauene på Gravdal er uoversiktelige. Det går utover trygghet og fremkommelighet.
Mellom Gravdal og Storeidøya ble det foreslått sjønær boligutvikling og å jobbe for "Byen ved fjorden" - et sammenhengende bebygd og utvikla Leknes - Gravdal.
Innbyggerne fra Skotnes ønsker at et område på Gjerstad hvor husene ligger forholdsvis tett kunne blitt omdefinert til boligområde. En strategi for å forhindre videre gjengroing var også på lista.
Muligheter for næringsutvikling som det ble pekt på er videre utvikling av Gjermesøya; campus i bygget til fiskeriskola med minimum 200 studenter innen fem år; fortsatt landbruks-utvikling i bygdene, og en lagerhall på Lilleeide. Ballstad oppleves som et rimelig komplett (flerfunksjonelt) tettsted.

Diskusjonen til slutt -der politikerne stilte innbyggerne spørsmål - var om potensielle konflikter i kombinerte bo- og industriområder; utvikling av næringshavn på Gravdal og dypvannskai på Gjerstadneset; og om begrensning av turismen. Responsen var at konfliktene mellom beboere og
næringsvirksomhet ikke oppleves som et problem nå, men det kan bli det i fremtiden. Kommunen oppfordres til å ta tak i utfordringene mens de er små. Det ble også anbefalt å verne om turstiene så de ikke blir ødelagte av stor ferdsel, og å tenke på innbyggeres fritidsbehov vel så mye som å
tilrettelegge for turister i Vestvågøyas naturområder.
STED

Er det behov for flere Er det tilstrekkelig
boliger, hvilke typer, kapasitet på vann,
og hvor bør de
avløp der du bor?
være?

Hva er behovet
for er skole,
barnehager,
eldre og
omsorgsboliger,
og tilbud
__

Hvilke typer
næringsareal er det
behov for, og hvor
bør de plasseres

Hvilke naturområder/ naturtyper bør
tas vare på?

Fins det spesielle kulturmiljø som
bør hensyntas?

Storeide

Behov for flere
boliger, Vidalen og
fra Haugkrysset mot
Gravdal. Blanding av
eneboliger og
rekkehus med en
trygg skolevei.

Under forutsetning at
vedtaket følges opp
(avløp?)

Ballstad

Boligområder finnes
både på Øya.
Rekstrand-landet og
Skotnes. Vi har
tilstrekkelig med
areal MEN vann og
avløp er en stor
hemsko. Behov for
både eneboliger og
leiligheter.
Fritidsboliger
kommer som et
resultat av
fortløpende behov.
Gjermesøya bør
utvides videre.

Skotnes

Tomten ved Gnr
13/2 Stensrud bør
ikke bygges ut pga.
landbruk. Villberg 3
st? tomter 6 mål
Leiligheter/enebolig
Skotnesveien 142

Behov for en stor
lagringshall.
Plasseres i
Lilleeideområdet

Haugsheia bør brukes som turområde
og beiteområde utvides.

__

Vi har tilstrekkelig
med areal MEN vann
og avløp er en stor
hemsko.
Se merknad

__

Vi har det som
trengs

Ballstadheia- Græna (?) 2.
Kulturminneplan for Lofoten (Heidi har
notert seg at H570-4 vikinggraver eller
samisk- alt i Tromsø…

__

__

nei

Bør legges avløp over
Skotnesmyra. Evt.
planlagt ny bygging tas
hensyn til.

I fremtiden kan
det bli behov for
tilrettelagte
boliger (eldre--). Skolen stor
nok?
Oppgradere
svømmebasseng
VIKTIG

Fjerne steinkamp(?)
For å få
sammenhengende
landbruksareal på
Gnr 13/2; Fjerning
steinhaug Gnr. 15/27
for å få
sammenhengende
landbruksareal;
Forvaltning av skog;
Behov for mer
landbruksareal på
Gnr. 13/164 (fjerne
steinhaug for å få

Sti over Gravfjellet er i bruk. Det
planlegges skilting av Gamle kirkevei.
Strategi mot gjengroing av landskap
(eks ved Skoven (?). Vedlikehold av
stier, ansvar?

__

Spredt boligområde Skotnes allerede
mange delinger der LNF i dag. Det
burde reguleres om til boligområde;

nei

Se merknad

Hva er viktigste å prioritere i ditt
nærområdet?

1. Grønn. 2. Oransje 3. Gul

Strategi for å hindre gjengroing;
Bevare oppdyrket landbruksareal, og
fjerne hindringer slik at arealet blir
sammenhengende, eks. fjerne
steinhaug.

Kart

Ja

Det er et godt utbygd
drikkevannsnett i Ballstadområdet. I enkelte områder på
Ballstad er det mye regnvann og
drens som ledes inn på kommunalt
avløpsnett. Dette legger beslag på
kapasitet. Slikt vann burde vært
fjernet fra avløpet slik at det i
størst mulig grad bare hadde vært
sanitært avløp i kommunens
avløpsledninger. Kommunen har i
løpet av de siste årene ryddet opp i
kloakk som tidligere har hatt sitt
utløp i Indre havneområdet på
Ballstad (Oppsåttkloakken). Dette
avløpsvannet ledes nå til
kommunens renseanlegg på andre
side av Øya. Det jobbes i disse
dager med å få etablert
utbyggingsavtaler med
grunneiere/utbyggere på sørlig del
av Ballstadøy – som vil dreie seg
mye om avløp.
Dette er enda et stykke fram i tid.

sammenhengende
areal)
Gravdal

Ja, leiligheter i
strandsonen, se kart

Kloakk i Gravdal burde
legges om (BORT).
Vann? Kapasitet?

Eldreboliger i
Gravdalsbukta

Forskning
(Fiskeriskolen);

Løkta bevares. Klokkarvika bevares.
Utvikle naturstier mot Sundsheia

__

nei
1. Bolig/næring langs sjøen/veien. 2.
Kloakk bort pluss gjenfylling/park. 3.
Fiskeriskolen utvikles til høyskole,
Campus Lofoten.

Park i sentrum.
Industri på
Storeidøya!!!

Gravdal Opp og frem 5. november 2018

Bord
nummer

Er det behov for flere Er det tilstrekkelig
boliger, hvilke typer, kapasitet på vann,
og hvor bør de være? avløp der du bor?

Hva er behovet for
er skole, barnehager,
eldre og
Hvilke typer næringsareal
omsorgsboliger, og
er det behov for, og hvor
tilbud
bør de plasseres

Hvilke naturområder/
naturtyper bør tas vare på?

Vurderinger
Fins det spesielle kulturmiljø som
bør hensyntas?

Hva er viktigste å prioritere i ditt
nærområdet?

Kart

Sti til Trolldalsvannet.
Klopping Steinberget. Løkta
badelagune

Terrasseleiligheter
Haug syd
1

Sentrumsnære

-

Omsorgsbolig
(tilrettelagt)

Kunnskapsintensive
Stopp sykling på Haugsheia.
næringer (fiskerifagskolen)
Studier
korpsmusikk

Leiligheter tilrettelagt for
pensjonister, sentrumsnære
Høgskolestudier på fiskeriskolen
Løkta badeplass. Lagune

Bedre adkomst vei til
Nesset 818-Kirkeveien
Fortsettelse av gangog sykkelsti videre
utover Sundsveien
Gravdal sentrum:
behov for oppgradering
av vann og avløp
Gatelys i Gravdal
Sentrum

Eldreboliger for
bofelleskap

Støtter gravdal opp
og fram sitt forslagSe kart (foto)
Varsomhet med
fortetting av
eksisterende boligfelt
2

Leilighetsbygg

Fotgjengeroverganger i
Gravdal
Bedre trafikkløsning
ved skolen
Gang- og sykkelvei
Gravdal-Leknes

Generell industri på
Storeidøya

Få avklart bruken av
området mellom
Storeidøya- Buksnes
skole

Eldreboliger ved
sykehjemmet

Skikkelige trafikale
forhold rundt skolen

Området rundt
fotballbanen?

Bevare Løkta og Klokkarvika
Løkta

Fiskerifagskolen.
Næringsvirksomhet i gamle Klokkarvika
skolebygg.
Tursti Sundsheia
Kunnskapssenter eller
rehabiliteringssenter
Tursti Haugsheia

Legge til rette for bolig/næring i
strandsonen
Gang- og sykkelsti Gravdal Leknes
Trafikal løsning ved skolen pluss
gangfelt i Gravdal

ja

Avløpkapasitet er ikke
tilstrekkelig

Vi ønsker
næringsarealer/kombiareal
med visse begrensninger
mtp støy, støv, og
forurensninger.
Forutsigbarhet.

Fortgang på U/A på
Gravdal (Nytt i
Gravdalgata)
3

Bussavgang til skolen

Haugsheia som friluftsområde med
?
Sundsheia
Regulering av vannstanden i
Svanvatnet, pollen opp mot
Nokken city og mellom
Finnboholmen og Gravdalgata

Naturlig vannlinje land/sjø langs
Gjerstadelva
Nei til granplanting + tiltak

Bevar Gjerstadvika videreGjerstadnesset som LNF

Boliger nær sjøsiden
fortetting langs
Haugsmyra og
Sundsheia
F.x Finnboholmen
Banbrygga og mot
sentrum

4

Foreslår fortetting
med sanering av
gamle
sykehusboliger,
kanskje
firemannsboliger,
samlet utbygging hele
området
Sykehusbakken

Ta vare på Hauhgeia som
turområde (LNF?)
Gang- sykkelvei
Gravdal- Storeidøya
langs stranda med bro
til Lofotprodukt og
cruisehavna. NB sikre
areal gjennom
reguleringsplan
Behov for kraftig
oppgradering på V/A

Skiløype fra Skoren (?) ned til
Sundsveien
Bygningsmassen
området
Fiskerifagskolen må
være i bruk/aktivitet,
for eksempel

Etablere industri i områder
som ikke er attraktive for
bolig/naturområder, for
eksempel i skyggedalen
bak Risaksla/Nyheim

Gravdal sentrum ønsker
torg med servicenæring og
Rehabiliteringssenter
Oppgradering av
boliger - Titanic-tomta
områder rundt sykehus Videreføre/utvikle kaia på
og sykehjem, også
Tradisjonsmatsenter
Gravdal (Gundersen) som
utover sykehusparken etc.
supplement til Storeidøya.
Dekker ulike behov.

Og langs vestsida skråningen av
Haugsheia
Ta vare på Svanvatnet og
hekkeområdene, spesielt Vipa.
Vern
Turløype fra Skoren til Vetting
(LNF?)
Løkta må fortsatt være allment
tilgjengelig som turområde
Rundtur rundt Løkta (Kloppen)
og i tilknytning til Klokkarvika

Tursti Svoren-Vetting???
Samle industri
Gi tilgang til havet

Fygle
På folkemøtet arrangert sammen med Mortsund og Berg grendelag var det ca. 50 fremmøtte fra Ure, Sennesvik, Finnstad, Hag, Fygle, Berg, Ramsvika, Petvika og Mortsund for et hyggelig møte og gode innspill til arealplanarbeidet vårt i går kveld på Fygle skole.
I dette området var det spesielt behov for teknisk infrastruktur som var viktigst: først og fremst trafikksikkerhet og behov for gang- og sykkelvei, men også fiber, vann, og kloakkproblematikk ble løftet frem.
Den andre prioriteringen var mer boligbygging i disse attraktive områdene, og flere servicetilbud på Fygle.
Nevnes kan også stoltheten over Fygle skole og Holsøya som populært og flott turområde som må ivaretas.
STED

Er det behov for
flere boliger,
hvilke typer, og
hvor bør de være?

Er det tilstrekkelig kapasitet på
vann, avløp der du bor?

Sennesvik
-Ure

Ja, videreføring av
nye
Skaftnesskogen
byggefelt.
Eneboliger

Søppelhåndtering, spesielt i
sommersesongen/turistsesongen.

Hva er behovet
for er skole,
barnehager,
eldre og
omsorgsboliger,
og tilbud
__

Det må ny asfalt på, ny vei over
Einangen, det bør lages en
ordentlig parkeringsplass for buss
oppå Einangen. Se merknad 1
Det må settes opp søppelstativ
om sommeren.
Vestvågøy/Lofoten ønsker mye
turisme, da må det tilrettelegges
for det.

Hvilke typer
næringsareal er det
behov for, og hvor bør
de plasseres

Hvilke naturområder/
naturtyper bør tas vare på?

Fins det spesielle kulturmiljø som
bør hensyntas?

Hva er viktigste å prioritere i ditt
nærområdet?

Kart

alt av landbruksareal
dyrkes og blir høstet.
Evt. nybygg/fjøs bør
ligge utenfor
boligområder.
Turismeregulering se
forrige punkt.

All natur i Lofoten bør tas
hensyn til mht ferdsel.
Sykkelruta rundt
Finstad/Sennesvik er ofte
brukt av sykkelryttere.
Veien er blitt ganske utrygg
og det er utrygt ved
Einangen.

__

Bygd med vekst trenger: boliger;
sikker/trygg vei/utbedring;
utbygging av bredbånd se merknad
2

Ja

gårdsbruk som ikke
lenger er i drift må få lov
til å endre næring.

se kart (finner ikke kart).
Utbedre den gamle
"jagarveien" som turvei
opp til Svarttjønna, gjerne
med parkeringsplass.
Se merknad

__

1. Til rette-legging for flere
eneboliger på overside av veien.
2. Vann, avløp strøm, gang- og
sykkelsti.
3. tilrette-legging for
nærturområder.

nei

Einangen utkikkspost for turister.
Søppel. Kulturminner. Stier og
infotavle på Einangen. Et platå
evt. så man slipper å kjøre ned
turistene som skal se på utsikten.

Vann på Finstad; Fiber/bredbånd;
Boliger i distriktene for gamle/unge
som vil inn på boligmarkedet uten
kamp/motstand

nei

Det er tilstrekkelig med vann.

Berg

SennesvikFinstad

Ja flere boliger.
Eneboliger. På
oversiden av
hovedvei, hele
veien fra skolen
og ned til skolen.
Bevar tilgangen til
sjøen

mangler vann, avløp og strøm.
Må ha gang- og sykkelsti,

Eldreboliger i
distriktet: alle må
ikke dra til leknes
for å bli gammel;
De boliger som
finnes må bebos.

Dårlig avløp langs fjæra, veldig
mye gammelt, uheldig for
strandsonen. Fjæra er en viktig
lekeplass.

__

bedre vei. Dårlig veidekke mtp all
trafikk som tungtrafikk og turister

Se merknad 1

For eks legge om til
turister.
Landbruksarealet som
er må opprettholdes

__

Landbruk i Sennesvik.
Men det er ikke plass til
flere. Fiske er sentralt
men det er vel fullt?
Vurdering av
hundremeterssonen.

Merknad 1
Viser til ordning vedr. spleiselag
asfalt, der oppsittere kan søke med
en egenandel. Andre tiltak er ikke
planlagt fra vegmyndighet.
Merknad 2
Kommunen har søkt Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
om midler til bredbåndsutbygging i
området, men har foreløpig ikke fått
innvilget dette. Sennesvik/Ure er ett
av kommunens tettest befolkede
områder som i dag ikke har
bredbåndstilbud, og utbygging av
området er prioritert. Dersom
kommunen får midler til dette, vil det
bli utlyst et tilskudd for utbygging i
løpet av vinteren, med antatt
oppstart av prosjektet sommeren
2019
Dette er Fylkesveg, dermed må dette
spørsmålet rettes til Statens
vegvesen.

Ta vare på sandstrender,
gjerne tilrettelegge for
offentlig tilgang uten å ta
fra grunneier rettigheter

Ivareta badeplasser.
Allberget-se kart (?)

Merknad 1
Kommunen har avløpsledning fra det
kommunale boligfeltet i Sennesvik –
Kvanndalen
Avløp fra boligene ledes inn på

Trengs ikke flere
ferieboliger.

Sennesvik/
Ure

Mortsund

Sjøfronten er veldig
populær. Kombinert
formål er det mye av i
Sennesvik.

Ønsker å kople på Ure på
Sennesvik vannverk. I dag går det
bare til Skaftnes. Finstad hadde
vært mer bebodd hvis det hadde
vært (kommunalt) vann. Bare
brønn. Skulle være mulig å kople
seg på fra Steine? Avfall fra
oppdrett?
Fiber/bredbåndsutbygging Se
merknad 2

Ja bolig SkaftnesAlberg, ure,
Eneboliger,
leiligheter på sikt.
KU

Kapasitet vann Ja! Men lite
utbygd. Fiber, stort behov.

Ja boliger
enebolig, fritid,
leiligheter,
ansatteboliger.
Utsikt, fortetting,
eldretilpasset
(boligtun?)
kartlegge
fritidshus-> bolig

Privat vannverk må oppgraderes,
frøs i vinter. Hjelp til renovering
av vannverket. Avløp privat.
Mobildekning, ligger i "skyggen"
Se merknad 1
OBS sikkerhet;
TRAFIKKSIKKERHET,
veistandarden, flaskehalser
(Edvinsbakken, Gjerhaugen)
vedlikehold av veien
Petvika/Ramsvika, svingen på
Berg. Ofte brukt sykkelvei LeknesMortsund. Se merknad 2

__

Bobilcamp, parkering til
Urevannet.

Den gamle kirkegården på Taen
må tas vare på. En skikkelig
opprydding. Sennesvik grendehus
er viktig som forsamlingshus.
Potensial for å videreutvikle
uteområdet med ballbinge,
aktivitetsanlegg mv.

Einangen parkering og
rasteplass, utkikkspunkt.

Kirkegård Taen; Fiskarheimen på
Ure, Sennesvik skole.
KU

kommunal ledning via private
septiktanker.
Merknad 2
Kommunen har søkt Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
om midler til bredbåndsutbygging i
området, men har foreløpig ikke fått
innvilget dette. Sennesvik/Ure er ett
av kommunens tettest befolkede
områder som i dag ikke har
bredbåndstilbud, og utbygging av
området er prioritert. Dersom
kommunen får midler til dette, vil
det bli utlyst et tilskudd for
utbygging i løpet av vinteren, med
antatt oppstart av prosjektet
sommeren 2019

nei
Fiber; Bolig, nybygging; Parkering
utsiktspunkt Einangen

Turområder: Einangen,
Urevnanet, Børdalen,
Svartvannet
KU
__

FISKERI (ikke god havn),
behov for mer hjellplass
til tørrfiskproduksjon?
Utleiemulighet?
KU

Sti Middagstind er tidlig
tørr på våren, stor
benyttelse. Erosjon (stor)
på deler av stien. Benyttes
av lokale og turister.
Gjengroing gran, einer,
bjørk, selje.

Dronninggrava på Einangen

Mortsund bakketopp
trafikksikkerhet; Vann;
Bolig/fritid i Sandsund, Mortsund,
Buvik, Brandsholmen.
Mobildekning.

Ja

Merknad 1
Vestvågøy kommune har per i dag
ingen prosjekter når det gjelder
mobiltelefondekning, og behov for
utbedring av dekningsområder må
meldes Telenor eller andre
leverandører av telefontjenester.
Ifølge Telenor skal det være god
dekning i vestlige deler av Mortsund
(4G+), mens østligere deler har noe
dårligere dekning. Dette er planlagt
oppgradert, men uten at noen
tidsfrist er satt. Telia skal ha dekning
i Mortsund.
Merknad 2
Dette er Fylkesveg, dermed må dette
spørsmålet rettes til Statens
vegvesen.

RamsvikPetvikMortsund

Ikke bland fritid
og bolig; behov
for flere
eneboliger; store
tomter. Bevar
landbruksareal.

Mer vannboring. Trafikkfare,
utbedre veien til kryss. Gangbro
over Fyglesjøen, gang- og
sykkelvei fra Mortsund til Ballstad
(langs Fyglefjæra). Se merknad

__

__

Fygle/
Hag

Fygle

__

Behov for flere
Bra vann. __ kommunalt avløp.
boliger/leiligheter. Se merknad 1
Forutsetter bedre Behov for fiber. Se merknad 2
gang- og sykkelsti.
Sterkt behov for utbedring av
gangfelt, evt. gratis skolebuss.

Behov for
større kapasitet
på skolen og
barnehagen

__

Ja eneboliger,
Fygleåsen, langs
Hagveien, langs
Hagskarveien, gjør
om fra LNF til
spredt bebyggelse

nok kapasitet på vann og avløp,
kun private avløp i Hagområdet.
For dårlig kapasitet på vann opp
Hagskaret. Fygle: noe dårlig
kapasitet/trykk. Gang og
sykkelvei! Hag og Hagskarveien.

behov for skole,
eldreboliger
finnes ikke men
er ønsket.

Fremtidig område for
butikker/handel/service,
begrens annen type
industri som fabrikker.
Behold landbruket.
KU

Boligfelt bør
legges til
tilliggende
områder ved Fygle
2, Torvhalsen,
Nordmotet???

Avløp må sendes til renseanlegg,
avløpsnettet trenger
oppgradering, mange lekkasjer
ved Fyglefjæra.

Bevar Fygle
skole

__

1. Vei og sykkelsti.

Ja

Dette er Fylkesveg, dermed må dette
spørsmålet rettes til Statens
vegvesen.

Ja

Merknad 1
Kommunen har ikke kommunalt
avløp på Berg.

2. Vann Petvika. 3. Bolig, store
tomter (1500 m2)

Skilting av steder, gamle
stedsnavn. Bevare stedene:
Bårsundet, Petvika,
Ramsvika Berg, Stensund.
Gamle vegfar og møller

Gatelys til Mortsund fra Petvika.

Berg

Sti fra Heldalen (?) til
Arvika (?) Lage rundgang".

Ønsker bedre sti ut fra Berg
til Holsøya. Ta vare på og
utbedre område fra
Nordmarka mot Berg og
Steinberget.

__

Flytt Horns til Storeide og
lag strandsone:)

__

1. Trafikkløsning ved Fygle skole. 2.
Avløpsnett til felles renseanlegg.
3. Beholde Holsøya i den stand det
er, Holsøya er sårbar.

Ja?

Dette er Fylkesveg, dermed må dette
spørsmålet rettes til Statens
vegvesen.

__

__?

Nei

Prioritet: Avløpsnett til felles
renseanlegg.
Dette er foreslått som en prioritert
oppgave i kommende Hovedplan
avløp. Kommunen er i gang med
forberedelsene for å lede avløp bort

Merknad 2
Berg (langs Ramsvikveien) var ett av
områdene som fikk bygget ut
bredbånd i forrige utbyggingsrunde
(2014-2016). Denne utbyggingen ble
gjort med statlige midler, og ett av
kriteriene for tildeling av midlene var
at utlysningen skulle være
teknologinøytral, dvs. at kommunen
ikke kunne stille krav om at det
skulle bygges ut med fiber. Det var
heller ikke anledning til å kreve
større nedlastingshastighet enn 30
Mbit/s. Telenor vant denne
utlysningen, og valgte å benytte seg
av eksisterende kobbernett i stedet
for fiber. Alle boliger i området skal
ifølge Telenor ha tilbud om minst 30
Mbit/s, og siden det fremdeles er
områder i kommunen uten noen
som helst form for bredbåndstilbud
er ikke en oppgradering av området
Berg prioritert i eventuelle
utbygginger i nær fremtid.

Natursti fra Hagskaret til
Fygle tegnet inn fra Hag
over jordbruksmark til
Fygle skole. Kart?

Få strandsona fri for
forurensning avløp og
slam/mudder.
Se merknad

Gang og sykkelvei fra Fygle til
Ramsvika; Fiber; Boligbygging.

Mjåneset
v/industri bør
omgjøres til bolig

Vegetasjon Holsøya bør
ivaretas, tilrettelegging bør
minimalt utføres.
Strandsone LeknessjøenFygle bør tas vare på.
Mudring? Utbedring,
utslipp mv. KU

fra Fygle/Mjånes-fjæra. Det er
etablert avløpsledninger over
Leknessletta.

Valberg
Torsdag 28. juni hadde kommunen sitt siste folkemøte om arealplanen, med god hjelp fra Valberg Vel med å arrangere møtet på Valbergstua. Det kom rundt tretti fremmøtte fra Stamsund, Valberg, Rolvsfjord, Kartfjord, Justad og Steine.
Som for annersteds på Vestvågøy er boligbygging et viktig tema for området mellom Valberg og Steine. Muligheten til å bygge boliger fremheves som viktig for levende bygder gjennom tilvekst. For unge voksne som ønsker å flytte hjem igjen er tilgjengelig tomt og bolig en barriere. Innbyggere er også
frustrerte over en utrygg vei mot Valberg og mangel på kollektivtilbud. Begge disse tingene er vanskelig for kommunen å påvirke. Private tomteeiere, banklån og utbyggingskostnader er avgjørende for om og hvor det bygges boliger. Men i arbeidet med arealplanen skal behovet for å legge inn
boligformål i tilknytning til landbruksformål (såkalte LNF-områder) vurderes. Videre har fylkeskommunen veiansvaret, men her kan kommunen jobbe opp mot fylkesnivået for at behovet for trafikksikring kan bli møtt.
Forholdet mellom ferdsel i naturen og hensynet til dyrehold og dyreliv samt biotopvern kom opp som viktige tema for Justad og Valberg. Helårsturer fra Justad fordrer behov for tilrettelegging, ifølge innbyggere. I Storfjorden/Steineområdet ble det fortalt at gjengroing hindrer ferdsel, både mot fjella
og sjøen.
For de fremmøtte fra Stamsund var det næringsmulighetene som var viktigst, sett opp mot potensialet for vekst på tettstedet. Et forslag var å utvide driften av alpinanlegget utleieenheter, og å anlegge golf- eller sykkelbane ved sjøen i Ytre Stamsund.
På odden utenfor Valberg diskuterte rådmann med innbyggerne om hva de ønsket skulle være aktiviteten der. Turlaget har meldt sin interesse for å drifte området, en mulighet som ble godt mottatt av innbyggerne på møtet. Det er også ønske om at Valberg skole får nye aktiviteter, som kommer
lokalsamfunnet til gode.
Både innbyggere og politikere var enig om at alle aktivitetene som foregår i området må synliggjøres mer.

STED

Er det behov
for flere
boliger, hvilke
typer, og hvor
bør de være?

Er det tilstrekkelig kapasitet
på vann, avløp der du bor?

Stamsundse kart

sjønære
boligtomter - se
kart for tre
foreslåtte
lokaliseringer

__

Justad

Fritid/enebolig
Langneset

Hvis det kommer nye bygg er
det ikke avløp og dårlig med
vann.
Se merknad

Hva er behovet
for er skole,
barnehager,
eldre og
omsorgsboliger,
og tilbud
evt barnehage
ved skolen (?)

Hvilke typer næringsareal er
det behov for, og hvor bør de
plasseres

Hvilke naturområder/
naturtyper bør tas vare på?

Fins det spesielle kulturmiljø som
bør hensyntas?

Hva er viktigste å prioritere i ditt
nærområdet?

Kart

Små utleieenheter og evt.
camping kan virke positivt
ved alpinanlegg. Mulig
helårsdrift. Økt aktivitet;
Bolig/næring/kombinert
friluft og næring i åsen over
kirken ca ved Taen?;
Næring/lager/utleie/verksted
ca. i Myklevika;
Næring/masseuttak vest for
Myklevika ca. Se kart

__

__

__

Ja

__

Tilgang til jord og beiteland.

__

__

Tilgang til jord og beiteland;
Parkeringsplass for turgåere;
Adkomst til utmark med ferist.

nei

Det er ikke kommunalt avløp
her. Stamsunds
drikkevannsforsyning går
gjennom Justad og langs
fylkesvegene, så det er
kommunalt drikkevann her.

Sosial
møteplass! Det
er foreløpig ikke
grunnlag for
skole og
barnehage osv.
ved tilgang på
boliger vil
behovet kunne
øke. Vi ønsker å

Tilrettelegging for
tilleggsnæring i landbruk.

Tiltak mot mink og rev! Tar
alt av fugl… Regulere/øke
skuddpremie på rev og
kråke. Tiltak mot spredning
av gran. Lyngheia i
Rolvsfjord er i ferd med å
gro igjen. Merke turstiene i
Rolvsfjord/ trivselstiltak.
Tursti mellom
Rolvsfjord/Kartfjord (farlig

Bakkan bør tas vare på (rødt hus i
lia); steinmurer i Tjønndal
Torvgjerder på Kongsjordheia.
Båtbyggeri og gamle murer på
"Ner-Selnes"; Gammel vei som nå
er i granskogen på Bakkan (gamle
bruer, etc.);

Trygg ferdsel langs veien!; Forenkle
tilgang/prosess for tilleggsnæring
landbruk; Biotopvern; Tilgang til
boliger. Fritidsboliger vs. Helårs?
Boplikt? Driveplikt? Selgeplikt?

nei

Dette er Fylkesveg, dermed må
dette spørsmålet rettes til
Statens vegvesen.

Parkeringsplass for turgåere.
Adkomst til utmark med
ferist.

Rolvsfjord –
Kartfjord

Ja! Det er
boliger som
benyttes som
fritidsbolig og
dermed
utilgjengelig for
evt. tilflyttere.
Enebolig, mulig
leilighet.
Vurdering av

alt er privat, fungerer ok
bortsett fra perioder med
barfrost.

Ønsker enklere tilgang.
Ønsker enklere omregulering
der det er behov. Reiseliv.
Småskalaproduksjon av
lokalmat.

rasfare/
strandsone er
liten plass

få beholde den
sosiale
møteplassen vi
har i
"Storvalberg"
per i dag.

ferdsel langs veien ønsker
tryggende tiltak);
Se merknad
Gjerdeplikt! Må
overholdes;

Her er IKKE
kloakk/vann ok,
må komme i
orden.
Valbergbygda

Ja det er
vanskelig å få
lån og støtte for
å bygge på
Valberg.
Oppmuntres
om å bygge på
Leknes. Det
trengs tomter.
Det trengs
ledige hus til
salgs. Hvis noen
ønsker å bygge
eller kjøpe på
Valberg ønsker
vi at
kommunen
oppmuntrer og
har ei positiv
holdning til
disse.

Noen husstander er ikke
tilknyttet vannverket, men det
har vært et frivillig valg. Nei
kloakk i området rundt skolen
har ikke kapasitet. Kloakk er
privat i området. Vann er
privat, vannverk, det er ok.

Hus.
Leiligheter. Evt.
fritidseiendom.
Det mangler
arealer for
utbygging

Storfjord/
Steineveien

Foreløpig ikke
behov for
boliger o.l.,
men areal
finnes for
boliger og
fritidsboliger. I
den
sammenheng:
viktig med plass
for turveier jmf.
Allmennretten!;

Steineveien: avløp ikke
tilstrekkelig. Vann: lagt ny
vannledning til Steine!

Ja takk

Vi ønsker å vite
mer om hvor
kommunen står
i prosessen med
å selge skolen.
Vi som bor i
bygda er
opptatt av at
bygningen tas
vare på, og
gjerne får nye
funksjoner som
blir et gode for
bygdas
innbyggere ->
lag og
foreninger
virksomhet?
Eldreboliger?
Behov for
omsorgsboliger
Ja takk,
eldreboliger
trengs også.

Vi ønsker at gammelskolen
skal komme i bruk igjen.
KU
Prisen er ikke viktigst, men
hva den brukes til, hva
gammelskolens fremtid blir.
Vi ønsker en bygdeutvikling,
en stedsutvikling som tar
våre ideer videre. Vi har
dem! Folk drivber med
kajakpadling og vindsurfing,
hvorfor ikke bygge noe rundt
det? Vi ser på prosjekt i
Rørvika med avtale med
grunneiere ofm stranda. Vi
vil ha planer rundt det fine
som finnes her.

Stranda må tas vare på.
Den brukes allerede flittig
til ? Og kajakpadling. Dette
øker. Øyene utenfor brukes
til kajakbasert turisme. Det
må legges til rette for den
økende bruken av
skjærgården på Valberg.
Vestvågøys fineste.
Sandvikstranda og Kleiva.

Ikke lokale
skoler mv, for
liten bygd?

Steine: fiskeri, lager, rorbuer
for turister; Lofillab:
forsøksst. for havbruk.
Høystålet: sauehold, utvikling
av kjøtt og ullproduksjon->
turisme. NB også
campingplass i Storfjorden;
Steineveien: fiskeindustri,
turisme/campingplass,
landbruk/ullproduksjon,
padlemiljø, forsøkssenter
akvakultur

Strand langs Storfjorden,
naturstier (se gamle kart)
mot Hårteigvarden.

Kirka og kirkegården.
Fiskemottaket på Valbergøya.

Tre behov: skolen og bygningene;
Valbergstranda pluss de to andre
strendene, Skjærgården; Merking
og vedlikehold av
Husmorløypa/lysløypa. Dette er et
lavterskeltilbud for alle. Merking
også i høylandet. At det finnes
eiendommer og tomter til salgs.

nei

Storfjord gård/klosteret/kirka,
Steine med gamle rorbuer og hus,
Hovedgården på Steine; tufter
etter gammelt meieri mellom
vannene i Storfjorden.

Boliger; Storfjord gård; adkomst
friområder. Steineveien:
Boligområder regulert til formålet!

Ja

Disse populære strendene
trenger parkering og
søppeldunker.
Se merknad
Vi har lysløype som er bygd
på dugnad. Det er en stor
ressurs. Den fører også
videre til nydelig
skiterreng. Løypa trenger
vedlikehold, vi ønsker at
kommunen ser verdien for
det videre samfunnet.

Merknad
Dette er Fylkesveg, dermed må
dette spørsmålet rettes til
Statens vegvesen.

Eneboliger,
fritidsboliger
behov for langs
hele
Steineveien
Valberg

Eneboliger,
ungdom som vil
bo i bygda. Salg
av bolig hvor
det skal bo
fastboende.
Valberg pluss
Nord-Borge får
ikke husbanklån
for å bygge hus.
Ønskelig med
familieboliger

ikke nok avløpskapasitet for
kloakk. PT ikke behov men
fremtidig gjerne med
tilflytting;
se merknad
Rasteplass for turister

Hva skal skolen
brukes til?
Nyoppusset
kjeller

Matbutikk i Valberg er sterkt
ønskelig.
Infrastruktur for gartneri etc.
i Odden for eksempel.
Kombinerte formål der det
kan være muligheter for ulike
næringer.

Odden i Valberg!

Kulturminne fra de som bodde og
drev småbruket fra 1800-tallet!

Ungdommen; Rasteplass med
Nei
søppeldunker; Hva skal skolebygget
brukes til?

Det er ikke kommunalt vann og
avløp i området.

