
23.08.17 Åpent møte – Lunde i framtida 
Gruppe: «Sånn har vi det»  

Post 1: Statusbeskrivelse / drodling– Helse, kultur og opplevelser: 
 Folkehelse, kultursti, merka turveger, lysløype. 

 Flott nytt sjukeheim 

o Hjelp til eldre på sjukeheim 

o Doktor på sjukeheim  

o Lang vei for å få en månedlig sprøyte 

 Dugnadsånd 

 Kanalen med flotte sommermuligheter, også kulturarrangementer 

 Vinter: «Gjester» på Ulefoss samfunnshus 

 Gang, sykkelstier utenfor sentrum 

 Rive det gamle helsehuset 

 Lys i innkjøring til Lunde 

 For få togstopp på Lunde stasjon 

 Gang og sykkelveg fra Skoebrua til Hogga 

 Utbedre undergangen under jernbanen 

 Trenger flere plasser for gamle / sjuke 

 Folkemusikk inn i kulturskolen, ivareta Lundes kulturarv 

 Bra at kommunen støtter kulturopplevelser som festivaler og møteplasser 

  

Post 2: SWOT 
Hva er vi gode på her hos oss? Hva er vi ikke så gode på? 

 Dugnad 

 Trim 

 Tilrettelegging av aktiviteter 

 Bygging av idrettsanlegg 

 Toppturer 

 Støtte kulturlivet 

 Bruke naturen  

 Utnytte kanalen 

 Ha samhold 

 Eldreomsorg 

 Skole – flotte nye skoler, moderne 

 Utbygging av gang og sykkelveger utenfor sentrum 

 Boligbygging / utvikling av tomter kommunalt 

 El-bilsatsing 

 Flere stopp på Sørlandsbanen 

 Samle kommunen 

Hva slags muligheter har vi? Hva gjør at vi ikke får til det vi vil få til? 

 Ha helsetilbud med lege og sykepleiere tilgjengelig, eks 1 
gang/mnd 

 Bygge bro over kanalen ved slusa, både for å bygge 
bygda sammen og for folkehelse 

 Bruke eksisterende bygg (eks Lundetunet) til ny 
virksomhet som f.eks møteplasser som kafe osv 

 Bruke kulturskolen og utvikle formidling innenfor f.eks 
folkemusikk 

  



 

Post 3: Prioritering 

 

 

Post 4: Sånn har vi det om 20 år. Vårt mål for Lunde er: 
 

EN ATTRAKTIV BYGD FYLT AV AKTIVITET, 
GODE TJENESTER TIL BEFOLKNINGEN 

OG ET VOKSENDE FOLKETALL. 
 

Gruppe: «Her jobber vi»  

Post 1: Statusbeskrivelse / drodling– Handel, næring og bedrift: 
 Mangler tomter 

 Dårlig sentrumsutvikling 

 Dårlig transporttilbud utenfor skoletid 

 Mange tomme lokaler 

Viktig for noen:

Bygge bro over kanalen ved slusa.

Utvikle (vedlikeholde) badeplasser.

Videreutvikle kanalen.

Tilrettelegge for legetjeneste ved sjukeheimen (også for 
andre enn beboerne).

Viktig for mange:

Satsing på gang og sykkelveger. 

Jobbe for harmoni mellom tettstedene. 

Bidra til el-bilsatsing. 

Utvikle boligtomter.

Tilrettelegge for dugnad.

Stimulere til aktivitet - idrett og kulturliv.

Fortsatt gode tilbud innenfor folkehelse.

God eldreomsorg.

Gode skoler.

Beholde VGS.

Bidra til flere togstopp.

Skape flere møteplasser for alle (unge og eldre).

At kulturskolen består og videreutvikles.

Lysstolpe ved innkjøringa til Lunde.

Ikke så viktig: Mindre viktig/ gjelder noen få:



 Virkemiddel: Bruke Lunde vgs 

 Ungdom mangler møteplasser 

 Mye kulturarrangementer 

 Tog gir kort vei til Oslo / Kristiansand 

 Flere tog stopper i Lunde, bra for miljø 

 Trenger bakeri 

 Attraktiv – gode naboforhold, fin natur, friluftsmuligheter 

Post 2: SWOT 
Hva er vi gode på her hos oss? Hva er vi ikke så gode på? 

 Friluftsområder 

 Dugnader 

 Kompetanse 

 Mange kulturarrangementer 

 Transport innad i kommunen 

 Sørlandsbanen – flere stopp 

 Mangler møteplasser for ungdom 

 Boligtomter 

 Mangler små nisjebedrifter 
Hva slags muligheter har vi? Hva gjør at vi ikke får til det vi vil få til? 

 Tilrettelegge fleire tomter 

 Markedsføre for tilflytning 

 Gjøre bygda attraktiv 

 Marked ikke stort nok 

 Ikke kultur for å gå ut og spise 

 Ikke vant med å bruke penger ute 
 



Post 3: Prioritering 

 

 

Post 4: Sånn har vi det om 20 år. Vårt mål for Lunde er: 
 

LUNDE HAR MØTEPLASSER UTENFOR SKOLE OG ARBEIDSTID,  
BEDRE SAMARBEID I DAMORDNA DUGNADSGRUPPER, 

DET ER TRYGGE OG TILGJENGELIGE VELFERDSTJENESTER  
OG SAMARBEID MELLOM SKOLE OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER.  

NYE FOLK BLIR FRISTA TIL Å BOSETTE SEG I BYGDA. 
 

 

 

Gruppe: «Her bor vi» 

Post 1: Statusbeskrivelse / drodling – Omgivelser, areal og landskap: 
 Skoeelva: Fløtesti, sykkel, kano, lyssetting 

Viktig for noen:

Møteplasser for ungdom

Boligtomter

Kollektivtransport i 
kommunen

Mangler nisjebedrifter

Viktig for mange:

Gjøre bygda attraktiv

Dugnader

Kompetanse

Mange arrangementer

Friluftsområder

Ikke så viktig: 
Mindre viktig/ gjelder 

noen få:



 Landbruksjord: Mindre dyrking, dårlige leieavtaler, konsesjonsloven 

 Møteplasser: Sluseanlegget, park, amfi 

 Idrettsanlegg og variasjon 

 Skoler, barnehager 

 Dugnad, kulturarrangement 

 15 topper, fiske og badevann 

 Jernbane 

 Minus: Tomter, gangstier, sykkelstier, veger  

Post 2: SWOT 
Hva er vi gode på her hos oss? Hva er vi ikke så gode på? 

  
 

  

Hva slags muligheter har vi? Hva gjør at vi ikke får til det vi vil få til? 

  
 

  

 



Post 3: Prioritering 

 

 

Post 4: Sånn har vi det om 20 år. Vårt mål for Lunde er: 
Dugnadsånden lever, fortetting av sentrum, gang og sykkelveger, variert idretts og friluftsliv, 

oppretholde og lage flere gode møteplasser, Skoeelva, kulturlandskap, turistmagneten 

Telemarkskanalen er i eksepsjonell stand og genererer arbeidsplasser, 200 nye boliger og 4000 nye 

innbyggere, aktive landbruksareal, bedre veger og tilgjengelighet for alle. 

 
LUNDE SKAL VÆRE DET FORETRUKNE BOSTED. 

 
LUNDE SKAL VÆRE PREGA AV LANDBRUK OG KULTURLANDSKAP,  

FORTETTING AV SENTRUM, LEVENDE HANDEL OG GODE SYKKELSTIER,  
OG TELEMARKSKANALEN GENERERER TURISME. 

 

 

 

Viktig for noen:

Arrangementer, sommer festivaler

Vanskelig å koordinere arrangementer, "slår hverandre i 
hjel" 

Idrett har dominert

Dugnad, kulturarrangement

Telemarksveka - ber handelsstanden om å holde åpent på 
søndag, de leier inn ekstra folk og så setter 

arrangementskomiteen opp salgstelt ved kiosken

Rydde / hogge Haslerud

Taxi på anbud - bruk lokale!

Visualisering, opprydding av tomteareal

Handel og tjenester for få folk og for lite handel i egen bygd

Tomteutvikling - lavere byggekostnader i Lunde ift Bø

Lunde det gode bosted

Viktig for mange:

Samarbeid

Skole og barnehage

Sykkel og gangstier

Natur: Fiske, badevann, kano / kajakk

Turisme

Midler

Tid og penger

Samhold, heie på hverandre

Fløterstien / Skoeelva

15 på topp

Fortetting av sentrum

Omdefinere sentrumsområdet i arealplanen

Ikke så viktig: 

Mindre viktig/ gjelder noen få:

Tilgang for handicap

Tennisbane, skøytebane - vedlikehold og bruk

Koordinere arrangementer og unngå kollisjon

Grådighet i hovedgata i Lunde



Gruppe: «Dette er oss» 

Post 1: Statusbeskrivelse / drodling – Identitet, tilknytning og det gode bosted 
 Dugnadsånd 

 Samhold 

 Stolthet 

 Inkluderende 

 Skade, lag og foreningene 

 Ildsjeler 

 Mangfold, kultur 

 Flere bygder, lokal identitet 

 Patriotisme 

 Oppegående ungdomsklubb 

 Skoler 1-13 år 

 Janalen 

 Trollbilen 

 Positive til Midt-Telemark 

Post 2: SWOT 
Hva er vi gode på her hos oss? Hva er vi ikke så gode på? 

 Dugnad 

 Framsnakking 

 Inkludere 

 Skoler 

 Idrett, lag og foreninger 

 Inkludere eldre 

 Få de unge inn i styrer, lag og foreninger 

 Kommunisere innad i kommune (Lunde / Ulefoss) 

 Bruke lokalt næringsliv 

 Be om hjelp fra kommunen 

 Markedsføring 

Hva slags muligheter har vi? Hva gjør at vi ikke får til det vi vil få til? 

 Bruke vekst i Bø til noe positivt / nytte 

 Markedsføre Lunde til f.eks HSN 

 Øke handel lokalt 

 Bruke turisme 

 Tomte / boligmangel (leilighet, hus, tomt osv) i Lunde 

 Kommunen markedsfører de ulike bygdene for seg 

 



Post 3: Prioritering 

 

 

Post 4: Sånn har vi det om 20 år. Vårt mål for Lunde er:  
Lokaltogtilbudet bedres, toget stopper hver time, produksjon av Trollbilen – større enn Volvo, 

turismen øker enda mer, Lunde 10-årige skole fortsetter å være bra, utvida skoletilbud, 

arbeidsplasser, rikt kulturliv, muligheter for både unge og eldre å bygge, bo og jobbe, sammenslått 

med Midt-Telemark, tilhørighet til storkommunen, plass til alle, gangbru til Ajersida, lege i bygda, 

legesenter så de elre blir boende.  

 
BARN OG BARNEBARN HAR EN TRYGG OG SIKKER HVERDAG  

I BYGDA HVOR DET BÅDE FINNES ARBEIDSPLASSER OG BOLIGER. 
 

 

Viktig for noen:

Kommuniser innad i kommunen

Boligutvikling

Be om hjelp fra kommunen

Bruke lokalt næringsliv

Viktig for mange:

Kultur, barn, unge

Økt turisme

Dugnad

Framsnakking

Idrett, lag og foreninger

Bruke veksten i Bø til noe positivt

Inkludering

Skoler

Inkludere eldre

Ikke så viktig: Mindre viktig/ gjelder noen få:


