
Q17 Hva er viktig for at folk skal ha lyst til å flytte til Nome?
Answered: 73 Skipped: 37

# RESPONSES DATE

1 Billige hus og tomter, barnehagar og skular, naturen og kulturlandskapet, kanalen, nærhet til Bø
med alle tilboda der, mange fine skogsvegar og -vatn, lag og foreningar. Ein ulempe er dei høge
komm. avgiftene.

4/27/2018 1:32 PM

2 Tilgang på jobb og gode skoler samt barnehageplasser. Også fint med butikker så man som regel
kan få det man trenger

3/18/2018 10:32 AM

3 Gode tilbud til barn og ungdom. Gode Bhg og skoler. God eldreomsorg 3/18/2018 9:47 AM

4 Barnehageplass. Trygg og god skole. Mulighet for jobb i nærheten. God inkluderende miljø i
bygda, at det er gode tjenester i kommunen,

3/17/2018 8:36 AM

5 Skole, barnehage, helsetilbud, eldreomsorg, ryddig sentrum 3/15/2018 6:38 PM

6 Attraktive boliger, også sentrunsnære. Attraktive tomter. Barnehageplasser. Gode fritidstilbud.
Gode kommunale tjenester.

3/15/2018 6:11 PM

7 Arb.plasser, tomter, natur, sikker trafikk for barn (GS-veger), boligtilbud, kulturtilbud 3/15/2018 9:36 AM

8 Muligheten til å få barnehageplass gjennom hele året. 3/14/2018 11:46 PM

9 jobb, bolig og tilhørlighet 3/14/2018 11:03 PM

10 Jobbmuligheter. Bø har mer varierende arbeidsmarked og vi kan tilby god infrastruktur i forhold til
barnehage og skole.

3/14/2018 10:40 PM

11 Inkludering og åpenhet. Vi er altfor dårlig på det. Det nærmest lyses skepsis når folk i bygda
møter noen de ikke kjenner. Istedenfor å spørre andre om hvem de er, hvorfor spør de ikke dem
direkte?

3/14/2018 9:57 PM

12 Avgifter, beliggehet, at får kjøpt det de trenger på Ulefoss/Lunde 3/14/2018 10:39 AM

13 Tilbud og muligheter. 3/13/2018 8:11 PM

14 Flytte fra er bedre 3/13/2018 7:40 PM

15 Natur, togforbindelsar og buss, god barnehage og skule. Godt miljø for barn og unge. 3/13/2018 7:26 PM

16 Valgfrihet vedr. Boligfelt i sentrum og fredelig hus på bygda. God skole og barnehage. Kultur og
organisasjonsliv. Men først og fremst en varm velkomst av kommune og beboere.

3/13/2018 7:20 PM

17 Arbeidsplasser! 3/13/2018 7:05 PM

18 Jobb, gode skoler og fritidstulbud for alle aldersklasser 3/13/2018 6:17 PM

19 se overnevte pkt. 3/13/2018 5:56 PM

20 Attraktive tomter og boliger, attraktive arbeidplasser, bedre tilrettelegging for etablering av
arbeidsplasser, levende sentrum, gode tilbud for barn og unge. Og ikke minst offentlig
kommunikasjon som jernbane.

3/13/2018 5:43 PM

21 Billige boliger, nærhet til større by. Barnehage og skole - fritidsaktiviteter. 3/13/2018 3:27 PM

22 Sette ned kommunale avgifter og satse på nye prosjekter. 3/13/2018 1:49 PM

23 Et godt tilbud 3/13/2018 12:33 PM

24 Hus/tomt, jobb og skole. 3/13/2018 12:24 PM

25 Må være litt "liv" her. Sommeren er ganske bra, men vinteren.......... 3/12/2018 10:25 PM

26 barnehageplasser raskt. arbeidsplasser i nær omkrets. må man pendle litt så er gode veier et
must, godt togtilbud og busstilbud, bra skoler. vi må vise at det er ba å bo i Nome,- skape lyst til
det. ikke bare kommunena ansvr, men innbyggerne er de beste ambassadørene.

3/11/2018 1:30 PM

27 kort vei til forretninger, helsetilbud og kultur 3/7/2018 6:22 PM
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28 Mulighet for hus/leilighet - økt utvalg av butikker 3/7/2018 2:03 PM

29 Må ha positiv omtale. Tør å satse. optimisme. 3/6/2018 11:27 PM

30 Jobbtilbud,inkluderende og få vekk mobbing! 3/6/2018 5:26 PM

31 Noe å leve av og noe å lever for. 3/6/2018 4:06 PM

32 Jobb, Skole, barnehage, fritidstilbud 3/5/2018 7:12 PM

33 God forbindelse med kollektivtransport. Gode kulturtilbud. Og Montessoriskolen. 3/5/2018 3:31 PM

34 Bokvalitet. KOrt jernbanestrekning til Oslo 3/3/2018 4:23 PM

35 Profilere alt som allerede er her. 3/3/2018 11:50 AM

36 Lavere avgifter, gode fritidstilbud for barn og unge 3/2/2018 12:10 AM

37 Arbeidsmuligheter 2/27/2018 9:35 PM

38 Skole, banehage og arbeidsplasser. Videreutvikle Telemarkskanalen. Attraktive hus/leieligheter og
boligtomter. Gode kommunikasjonsalternativer til hele Sør Norge.

2/27/2018 10:25 AM

39 Skole, jobb, hus, natur, kultur, idrett, dugnadsånd, nabofellesskap 2/27/2018 12:12 AM

40 At de kjenner noen og går nettverk og jobb i nærheten. 2/26/2018 11:22 PM

41 Lavere boligpriser enn nabokommunene. Gode barnehager og skoler 2/26/2018 8:04 PM

42 Like muligheter som i "byen" - både for barns oppvekst og voksnes fritid. 2/26/2018 5:14 PM

43 Attraktive tomter og bedre kollektiv transport 2/26/2018 1:02 PM

44 natur, men folk bosetter seg ikke for natur, det må være arbeidsplasser 2/26/2018 1:29 AM

45 God skole og fridtidsaktiviteter for barna, VGs og studie tilbud er viktig. Jobb muligheter 2/26/2018 12:10 AM

46 Attraktive boligområder, både i sentrum og i utkantene med varierende størrelse 2/25/2018 11:14 PM

47 Jobb i regionen. Gode oppvekstvilkår. Forankring, slekt, venner, aktivitetsmuligheter. 2/25/2018 12:36 PM

48 Arbeidsplasser. Offentlig kommunikasjon. 2/4/2018 3:59 PM

49 Arbeidsplasser og tilgang på boliger 2/4/2018 11:42 AM

50 Muligheter for jobb er det primære. 2/1/2018 12:26 AM

51 arbeidsplasser, lett å etablere næring, imøtekommenhet og velvilje fra administrasjonen, at man
blir heia fram. få hjelp til å finne tomt, næringsbygg, midlertidig senking av skatter, langsiktig
tenkning!

1/31/2018 10:14 PM

52 Møtesteder på dag og kveldstid. Merka nett av stier i skog og mark 1/30/2018 3:21 PM

53 Jobbmuligheter,skoletilbud,friluftstilbud,flere ulike forretninger 1/29/2018 8:15 PM

54 At det er gode boligområder 1/29/2018 6:18 PM

55 Vi har en super fin natur men forferdelig dårlig infrastruktur i alle retninger 1/27/2018 5:24 PM

56 Se kommentarer foran 1/26/2018 12:42 AM

57 Tilbud på aktiviteter. 1/25/2018 4:02 PM

58 Boligpriser, gode barnehager og skoler, kollektivtrafikk 1/25/2018 1:23 AM

59 Fulle jobber 1/24/2018 10:34 PM

60 Vi må være på tilbudspris,gjere Nome attraktivt. Første prioritet må være at kommunen tar alle
spm fra eventuelle nye innbyggerne på alvor,svarer på alle henvendelser og er på tilbud sida med
barnehageplasser. Vi må gjøre det hyggelig for folk på gjennomreise,få de til å stoppe opp,sette
seg ned og nyte den fine kommunen vår.

1/24/2018 10:02 PM

61 Boliger, både sentralt og landlig, arbeidsplasser, barnehage og skole, fritidstilbud for unge og
voksne.

1/24/2018 6:52 PM

62 Opplys langt mer om lunde. Ulefoss er ikke attraktivt til folk utenfra 1/24/2018 1:30 PM

63 Barnehage og skole må være i orden. Det må være arb plasser der. Rikelig med byggeklare
tomter.

1/24/2018 11:55 AM
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64 Det er viktig å behalde nome som ein bygdekommune, med det er også viktig å byggje ut
telefondekningen, dette har både med arbeid og privat trivsel å gjere, men og tryggheten til
innbyggjarane. Når du ikkje har telefondekkning der du bur, og ei ulykke eller sjukdom skulle
inntreffe, så er det dumt at ein ikkje får tak i lege, brannbil eller politi. Telefondekkning bør være
høgt prioritert i kommunen, full dekning

1/24/2018 11:05 AM

65 Arbeidsplasser, god skole, gode tomter eller attraktive hus. 1/24/2018 1:43 AM

66 Stabilitet i di kommunale tjenestene. 1/23/2018 11:44 PM

67 Det damme som over og mulighet til å bygge hus 1/23/2018 10:52 PM

68 Jobber. I tillegg er det avgjørende at toget stopper i Lunde 1/23/2018 10:48 PM

69 Arbeidsplasser, gode skoler og positive folk 1/23/2018 10:31 PM

70 Attraktivitet. Tomter. Levende sentrum. Gode skoler og barnehager. Variert kulturtilbud. 1/23/2018 8:51 PM

71 Jobb. I utgangspunktet virker det noe stusselig å være voksen innflytter uten familie her. Håper jeg
tar feil! Oppretthold NSB stopp i Lunde.

1/23/2018 8:48 PM

72 Liv i sentrum 1/23/2018 8:27 PM

73 Nok tilbud og grei adkomst 1/23/2018 8:10 PM
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