
Q22 Er det andre ting som er viktig for deg???
Answered: 57 Skipped: 53

# RESPONSES DATE

1 Norge må bruke "dei store pengane" i flyktninganes heimland og nærområda der og ikkje her
heime. På den måten kan me hjelpe mange mange fleire, også dei som trenger det alller mest.
Viss ikkje kan våre lokalsamfunn, også Nome, bli slik dei færraste ønskar seg. Gjennom
generasjonar er Norge blitt utvikla til å bli eit av verdens beste land å bu i. La ikkje dette bli skusla
vekk ved å vera "politisk korrekte". (Look to Sweden: Stockholm og Malmø for å sette dette på
spissen). Dette er truleg den største bekymringa mange av oss innbyggarar har. Og ingen må bli
tatt for å vera rasistar av den grunn, snarare tvert om. Eit slikt syn som dette er fullt ut humant,
rettferdig og bærekraftig.

4/27/2018 1:33 PM

2 Bedre veier 3/18/2018 10:34 AM

3 Trygg skolevei for barn, trygge skoler/sfo, en bedre grunnbemanning innen helse og skole. 3/18/2018 9:50 AM

4 Slå nome sammen med Bø og Sauherad 3/17/2018 8:37 AM

5 Jobbe strategisk med det som er viktig for kommunen; Gode tilbud, flere arbeidsplasser,
befolkningsvekst. Være hard i prioriteringene for å nå målene. God informasjon om hva man gjør
og hvorfor.

3/15/2018 6:17 PM

6 Understreker at GS-veger er tragisk dårlig her. Har barnebarn og finner knapt et sted en kan sykle
trygt sammen med dem. Tunnell ved Esso er påkrevet. GS-veg Fen-Sentrum og langs Lanna må
være 1. prioriteter. SAvner engasjement frå Rådmannen i utvikling av samfunnet. Når er han på
offentlige møter om Nome-samfunnet? Og som sagt er det en irritasjon for mange at en ofte ikke
får svar på eposter og henvendelser. (Vinje kommune er veldig bra her.) Og ting tar tid i Nome.
Det er vel mellom 5 og 10 år siden sentrumsplanen blei påbegynt. Og Fen skole - ingenting skjer.
Det samme med det gamle Helsesenteret, som det skulle vært gjort noe med for kanskje 10 år
siden. Bø har fått 100 mill. til GS-veger nylig. Hvor er Nome?

3/15/2018 9:44 AM

7 Det er viktig for meg at begge bygder satses på. Nome kommune er ikke EN plass men en
organisasjon som skal serve og styrke de to bygdene den består av. Hva er styrkene til Lunde /
Ulefoss og legge opp en plan som tillater å stimulere bygdene forskjellig. Tenker f.eks på at siden
Lunde ligger så nære Bø som vokser kraftig og har et bredt arbeidsmarked ville det være naturlig
å utnytte dette i større grad ved å få lagt ut tomter / hus / leiligheter i Lunde. Det er viktig for meg
at kommunen tar på alvor folkeavstemmingen fra 2016 som viser en splittet kommune og
signalene vi sendte om et tettere Midt-Telemark. Siden jeg bor i Lunde er jeg opptatt av at barna
mine får et godt kulturtilbud i bygda vi bor i. F.eks Barnas hjerterom. Kulturskolen må styrkes i
årene fremover og tilbudet må være der folk bor. Identitet og gode oppvekstvilkår stimulerer
tilbakeflytting etter endt utdannelse. Det er viktig for meg at vi har nærhet til bibliotek i begge
bygder. Det er viktig for meg at kommunen jobber for å styrke de videregåene skolene våre og at
sørlandsbanen stopper i Lunde. Telemarkskanalen er international merkevare og må satses på.
Kommunen må ikke gå i næringen til private, men støtte opp under de som satser. Lunde som
kanal-landsby må stimuleres og den økende turistnæringen som bygda opplever må satses på.

3/14/2018 11:21 PM

8 Nome kommune må være en organisasjon som server innbyggerne. Nome kommune er ingen
fysisk plass men en organisasjon, ikke gjør kommunen viktigere enn tettstedene. Mindre byråkrati
rundt byggesøknader er veldig viktig. Sørlandsbanen må fortsette å stoppe i Lunde. Bruk penger
på skole, om 15 år vil det gi reduksjon i sosiale utgifter. Våg å tenk langsiktig, legg mindre press
på mellomledere i kommunen når det gjelder å holde budsjett. Forebyggende arbeid i skole,
sykefravær, folkehelse er et langsiktig arbeid og det må ikke til stadighet bygges ned av kortsiktige
budsjett.

3/14/2018 11:12 PM

9 Mobildekning i Helgja, gang- og sykkevei i Helgja, kulturmidler som kan gi støtte til lag og
organisasjoner, satsing også på bygdene i Nome (ville pendelen svinge fra stort og flott til smått
og godt), i mye større grad bruke i markedsføringen at vi ligger i nærheten til Grenland og er en
flott bokommune, næringsarealer i Helgja, tjenestetilbud som skole og barnehage i bygdene (det
er HELT avgjørende), attraktive boligområder også utenom sentrum (bare "tull" at vi skal klumpe
oss sammen i sentrum i en landlig kommune)

3/14/2018 10:02 PM

10 0 3/13/2018 8:12 PM
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11 Nei 3/13/2018 7:42 PM

12 Akkurat nå... Opprettholde og helst utvide togforbindelser, utrulig viktig . 3/13/2018 7:29 PM

13 At alle blir inkludert. At man har nok lærere osv som kan se ting som skjer bla på skole . Har man
to urokråker i klassen, forsvinner fort alle dem andre. Dem blir ikke sett. Flere ansatte i skole,
hjemme sykepleie, hjem osv. På sikt vil det lønne seg. Færre sykemeldinger, færre syke
eldre..TRYGGHET FOR DEM ELDRE! TID!

3/13/2018 7:11 PM

14 Som ansatt syntes jeg det er viktig å kunne parkere bilen min utenfor jobb, det er blitt veldig
vannsklig på Nome Sykehjem.

3/13/2018 6:19 PM

15 At de to tettstedene våre behandles likeverdig. Det er to forskjellige tettsteder som må utvikles
med fokus påske særegenheter. Tenker og at det er viktig at kommunen i sin iver etter utvikling sv
tettstedene ikke konkurrerer med private næringsaktører.

3/13/2018 5:50 PM

16 Få ny vei Kaste-Stoadalen. At bommer som settes opp ikke skal dele kommunen. Flere
kommunale fysioterapeuter. Etablere treningsgrupper i forbindelse med rehabilitering etter
operasjoner, eller livsstilsgrupper. Gjerne med egenbetaling.

3/13/2018 3:32 PM

17 Nulltoleranse for mobbing på skoler 3/13/2018 1:57 PM

18 Tidlig innsats i bhg og skole! Tettere samarbeid med Bø og Sauherad. Veldig lei meg for at det
ikke ble en stor Midt - Telemark kommune.

3/13/2018 12:28 PM

19 Ingen bom. Gi støtte til studenter som studerer andre steder så de ikke melder flytting 3/12/2018 10:26 PM

20 Det er uheldig at vi krangler mellom lunde og ulefoss. Kan ikke forstå hvorfor. an bør heie på
hverandres styrker og særegenheter. tilsammen har vi mye å tilby!! synes ikke disse tettstedene
trenger å være like.

3/11/2018 1:39 PM

21 som sagt tidligere, flere boligtomter og sentrumsnære leiligheter, utvikling av Lunde og Ulefoss
sentrum, øke tilflytting og næringsetablering i Lunde

3/7/2018 6:26 PM

22 Gode helsetjenster og tilgang til utdanning 3/7/2018 2:05 PM

23 Sørge for gode arbeidsforhold i kommunale bedrifter så en ikke mister ansatte. Skape en stolthet
av kommunen. Ytre tro på at kommunen går bra - "får ikke folk ombord i en båt hvis du roper at
den synker".

3/6/2018 11:34 PM

24 Miljø,arbeidsplasser og tilbudt for voksne å barn,flere butikker 3/6/2018 5:27 PM

25 Et tilbud til folk med kronisk sykdom! Jeg har tatt kontakt med kommunen, og de sier at det er
ingen tilbud for oss med ME. Legen gav meg en bok som heter «Tenk deg glad» Jeg forsøkte å
forklare at jeg er jo glad. Men kroppen min fungerer ikke slik den skal. Den nærmeste
interesseforeningen er i Drammen. Jeg trenger hjelp i hjemmet. Min mor hjelper til, enda hun er
pensjonist! Jeg synes det er leit at en så stor gruppe mennesker er usynliggjort. ME er vanligere
enn MS, og i mange tilfeller, mer livsødeleggende enn kreft og HIV. Forskningen som er dedikert
til denne sykdommen er mindre enn de midlene satt av til forskning på håravfall. Forventet
levealder er kraftig redusert. Jeg er fengslet av min egen kropp. Og det er ingen virkelig hjelp å få.
Og jeg vet det er mange fler enn meg som har det slik; både på verdensbasis og i nærmiljøet vårt.
Dere ser oss ikke, for vi kommer sjelden ut. Og vi har ikke energi til å tale vår egen sak. Hjelp. Nå.
Vær så snill.

3/5/2018 3:47 PM

26 Positiv profilering av kommunen. 3/3/2018 11:53 AM

27 Er fornøyd. Likevel kan alt forbedres, moderniseres og forenkles over tid. Hei på hverandre. Snakk
hverandre opp. Vær et godt medmenneske. Tenk muligheter, løsninger og snakk posistivt!

2/27/2018 10:34 AM

28 Å ta imot og integrere mennesker fra ulike kulturer, uten å miste vår egen identitet som bygger på
kristne verdier og kulturarv.

2/27/2018 12:27 AM

29 Seniorpolitikk. Gang/sykkelveier. 2/26/2018 8:06 PM

30 Togtilbudet på Sørlandsbanen fra Lunde! Bedre overnattingstilbud på Ulefoss
(hotell/campingplass). Svømmehall (Ulefoss bad). Snøkanoner på Sagamoen. Kaste-Stoadalen.

2/26/2018 5:21 PM

31 . 2/26/2018 1:03 PM

32 lav teskel tilbud for flyktinger, leskehjelp, folke møter, total utshifting av Røde kors, med mer
satsing på flyktinger., rus, også videre.

2/26/2018 1:34 AM
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33 Fortsett å satse på god kulturskole, prisen kan gå ned. Helsevesenet trenger mer penger og
hender. Det er flinke folk der, men slit ikke ut gode folk. Det lønner seg aldri

2/26/2018 12:15 AM

34 Få innbyggerne til å se Nome som en kommune for alle som bor her. Få slutt på «kampen mellom
bygdene»

2/25/2018 11:22 PM

35 Rydd opp i søppel, rot, bilvrak og falleferdige bygg. Puss opp badeplasser og leirplasser langs
kanalen og Norsjø. Rydd opp i rotet med søppelkasser rundt i kommunen.

2/25/2018 12:40 PM

36 Som sagt er det at en ikke har legesenter i Lunde veldig negativt. Det vil endre mye for eldre
mennesker.

2/4/2018 4:02 PM

37 Ja, legg tilrette for gang og sykkelsti mellom Bø - Lunde - Ulefoss. Jeg tror svært mange ville
bruke den. Miljøgevinst, helsefremmende og bedre trivsel.

2/4/2018 11:48 AM

38 Jeg har tenkt på tiltak for å opprette ny virksomhet, for å øke turismen m.m. Det vil jeg gjerne
komme tilbake til i egen henvendelse. Hvordan kan jeg gjøre det?

2/1/2018 12:34 AM

39 Ulefoss sentrum må åpnes opp mot Norsjø, mindre asfaltering og mer grøntareal og park. En stor
rundkjøring utenfor sentrum. Utnytte vannfronten ved Norsjø til rasteplasser, spisested,
promenade, tomter. Rundkjøring ved innkjøringa til Lunde sentrum, hogge granskogen som
hindrer innsyn til Lunde.

1/31/2018 10:26 PM

40 En annen ordfører som er blid og hyggelig 1/30/2018 3:26 PM

41 kommunale avgifter må ikke være for høye i forhold til hva en "får igjen" 1/29/2018 8:26 PM

42 At ikkje bommen mellom Lunde og Ulefoss skal finansieres av oss fra Lunde/ Ulefoss men av
fylke/stat

1/29/2018 6:21 PM

43 Det som er viktig er veg ut og inn av kommunen... klarer vi det er det liv laget å bo her i vår
skjønne kommune

1/27/2018 5:27 PM

44 At planer er i harmoni med økonomiske realiteter og sannsynlige rammer. Noen tydelige mål som
en så styrer mot, ikke nok et dokument som kun et fåtall saksbehandlere bruker en liten del av.
Kommunen må være proaktiv og konstruktiv til en fremtid med ny kommunestruktur, det går seint
om en skal gå med ryggen frem

1/26/2018 12:47 AM

45 Tilbud om skikjøring i skjellaugfjellet. Utested i Lunde, bra med seriøse drivere på slusa. 1/25/2018 4:06 PM

46 At Nome er fantastisk å bu i om 15 år,det ønsker eg å bidra til 1/24/2018 10:05 PM

47 Jeg synes virkelig at skoleveiene bør sees på med skjønn og ikke bare hva "lovene" sier at er
riktig. Er jo forskjell på kilometer i tettbebygd skolevei og på skoleveier vi har mange steder her i
kommunen.

1/24/2018 7:00 PM

48 Vi må få slutt på Ulefoss-Lunde krangelen. Den er destruktiv! 1/24/2018 11:58 AM

49 Kommunen bør tenke FDV av bygg, vei og all infrastruktur, ikkje bar i 5-10 og 15 år, men i 70-80
og 90 år. Innvister i framtida, få telefondekkning i heile kommunen, detter er veldig viktig i det
sammfunnet me lever i. det er og ein tanke å ta med seg at straumnettet bør leggast i trekkerør i
grunnen, då det vil bli meir stabil strømtilførsel i kommunen. Me har nå den siste tida ved dei store
snofalla oppled straumbrot i opptil 13 timar grunnet linjebrot. Dette er ein prosess som vil ta tid,
men gjerast han rektig, og det settast av midlar så vil me om kan hende 40 år ha eit godt kartlakt
el-nett i bakken lakt i trekkerøyr som lett kan trekkast omm igjenn om noko skulle gå sundt. Her
bør det forsåvidt leggjast dobble røyrgater for eventuelt sinare å kunne legge signalkablar i same
traseen. Vegnettett og parkeringsplassar bør dimensjonerast og byggast for ein mykkje større
trafikk enn i dag, tenk 60-70 åt fram i tid, ikkje bare 10-15

1/24/2018 11:18 AM

50 .. 1/24/2018 1:44 AM

51 Stabilitet i di kommunale tjenestene ! 1/23/2018 11:49 PM

52 Vi bør jobbe for å bli en del av midt-telemark 1/23/2018 10:52 PM

53 At kommunen slutter å bruke kommunale midler til å lage kunstige aktiviteter på Ulefoss for å
demme opp for private initiativ i Lunde.

1/23/2018 10:33 PM
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54 Hvordan kan et Lunde og Ulefoss sentrum se ut med det utgangspunktet det har og ikke alt for
store grep se mer atraktivt ut? Fasader, beplanting, belysning+++ Jeg ønsker en tegning som
kanskje kan bli en vekker for huseiere og en motivasjon for å gjøre det finere. Nå har vi gode
skole og barnehagetilbud. Vi har fine idrettsanlegg. Vi har en park i Lunde med
forbedringspotensiale feks: benker, belyst gruslagt sti på tvers. Skøytebane på vintertid og
sandvolley på sommertid.++++

1/23/2018 9:02 PM

55 At NSB stopper i Lunde. Bedre mobildekning mellom Skien og i Nome. 1/23/2018 8:59 PM

56 Det må bli enklere for barnehagene å få bedre bemanning! 1/23/2018 8:35 PM

57 Møtested for både gamle og unge. Arrangere f.eks quis kvelder mellom forskjellige deler av bygda. 1/23/2018 8:12 PM
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