
Q15 Ulefoss er kommunesenteret. Hvilke tilbud bør et kommunesenter
ha? Hvilke kommunale tilbud er det naturlig at også ligger i Lunde?

Answered: 67 Skipped: 43

# RESPONSES DATE

1 Kommunens eine av to senter ligger i Lunde. Kommunens andre senter er Ulefoss som i tillegg er
adminstrasjonssenteret. Kommunale tilbod i Lunde bør vera: Legesenter, bibliotek, Lundetunet,
skular og barnehagar, eit kulturbygg med m.a. kino (utvida Lundevang?), alderspensjonat,
omsorgsbustadar og eldrebustadar. Sjukeheim og søppelplass har me fått behalde. Så håper me
på fortsatt støtte til Sluseparken. Drift av kommulage anlegg som vann og avløp, vegar o.l. er
sjølvsagt. Nokre eldre ønskar seg eit svømmebasseng med godt og varmt vatn. (Liv og eg brukar
Gullbring ved behov.)

4/27/2018 1:32 PM

2 Bibliotek og legesenter. Mye mer naturlig å ha tilgang til lege der sykehjemmet er nå som den nye
reformen har tredd i kraft

3/18/2018 10:28 AM

3 Legesenter bør ligge i Lunde. Benytter meg aldri av tjenestene i Ulefoss. Helt unaturlig å kjøre dit. 3/17/2018 8:26 AM

4 Alle offentlige tjenester. Det bør også være bibliotek i Lunde, samt brannkorps og tjenester
tilknyttet reiseliv.

3/15/2018 6:34 PM

5 Ett kommunesenter bør ha legesenter og tilsvarende tjenester, treningstilbud, nav, politi,
brannvesen, café, sosiale arenaer, kulturarena, idrettsanlegg. De instansene som ikke er
kommunale/statlige burde også være ett tilbud i Lunde.

3/15/2018 6:06 PM

6 Bibliotek begge steder. Svømmebasseng mangler 3/15/2018 9:34 AM

7 Skole og barnehage 3/14/2018 11:39 PM

8 Alle kommunale tilbud/tjenester som handler om personlig kontakt som skole, kultur, helsetilbud
skal leveres der folk bor. Ellers kan FINT Nome rådhus være på nome.kommune.no

3/14/2018 11:01 PM

9 Tilbudene skal være der folk bor. 40% av innbyggerne bor i Lunde 3/14/2018 10:37 PM

10 Ulefoss bør å kommunesenterfunksjoner, offentlige kontorer mm. Lunde bør fokusere på handel
og turistbygda, men samtidig være stolt av at de har Nomes største arbeidsplass. Noen ganger
høres det ut som de har glemt det..

3/14/2018 9:54 PM

11 Kommunsenteret ligger på Ulefoss, det er god øknomi i det 3/14/2018 10:35 AM

12 Det burde ha politistasjon, det trengs! Et fungerende bibliotek.... 3/13/2018 8:08 PM

13 Bibliotek, brukarstyrt ungdomsklubb 3/13/2018 7:23 PM

14 Kommunen bør legge til rette for utvikling begge steder, men kommunale kontor/tjenester bør ligge
i kommunesenteret.

3/13/2018 7:11 PM

15 Tannlege og lege 3/13/2018 7:01 PM

16 Fortsette å ha sykehjemmet i Lunde. 3/13/2018 6:12 PM

17 Ulefoss Sentrum har idag de fleste tilbud ett kommunesenter bør har. Idag mangler det kun
badebassent og skoletannlege.

3/13/2018 5:54 PM

18 Jeg mener det et svært viktig å anerkjenne at vi har to tettsteder i kommunen. Disse må behandles
likeverdig. Vi hat en økning av innbyggere i Lunde delen av kommunen og et aktivt frivillig nettverk
i denne delen av kommunen. Dessverre har de fleste tjenester blitt trukket mot Ulefoss. Tenker at
det ville høre naturlig å hatt lege og ambulanse i tilknytning til sykehjemmet som jo et storforbruker
av disse tjenestene. Kommunesenteret bør kanskje ha rådhus til administrasjon, men er usikker
på om det er så klok at alt legges til ett tettsted når man har to nesten øke store. Opplever at msn
mister oversikten over hvor skoen trykker og manglende nærhet til innbyggerne når en sv
tettstedene systematisk prioriteres vekk som arena for kommunen.

3/13/2018 5:37 PM

19 Viktig at barnehage og skoletilbud er likt begge steder. Det samme gjelder hjemmetjenester og
hjemmesykepleie.

3/13/2018 3:27 PM
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20 Vet ikke. 3/13/2018 12:22 PM

21 burde hatt legekontor i Lunde. Viktig at togene stopper i Lunde. Savner noe mer "uteliv" på
vinteren

3/12/2018 10:19 PM

22 I lunde må man ha kommunale tilbud som skole, barnehage, eldretilbud. bibliotek . 3/11/2018 1:23 PM

23 siden hele kommuneadministrasjonen ligger på Ulefoss, burde Lunde tildeles andre offentlige
etater slik at våre to senter kan utvikles likt. Det burde være naturlig å legge kontoret til bl.a.
Telemarkskanalen til Lunde. Bibliotekplanene på Ulefoss burde skrinlegges og heller videreutvikle
biblioteket i Lunde. Og vi vil ha tilbake legesenteret

3/7/2018 6:22 PM

24 Bibliotek - utvidet åpningstid ungdomsklubb-eldresenter- sår/diabets/kols/sykepleier 3/7/2018 1:59 PM

25 Legesenter tilknyttet sjukeheimen bør ligge i Lunde. 3/6/2018 11:22 PM

26 Legevakt og syns jo Lunde bør ha ett legekontor også! 3/6/2018 5:24 PM

27 Kommunesenteret betyr ikke så mye for meg. De funksjoner jeg trenger (en sjelden gang) kan nås
på epost eller tlf. Men; det er idag en skjevfordeling av kulturtilbud, der det meste av kulturtilbudet
gir lokalt på Ulefoss. Her må det settes av penger til det lokale kulturlivet i Lunde, slik at det
frivillige kulturlivet kan få støtte. Kulturtilbud lokalt er viktig for tilhørighet, trivsel og folkehelse.

3/6/2018 4:04 PM

28 legesenteret bør ligge i Lunde i nærheten av sykehjemmet, når sykehjemmet bygges ut bør dette
tenkes på

3/6/2018 12:31 AM

29 Bryr meg lite om Ulefoss. Bor i Lunde og reiser heller til Bø 3/5/2018 7:08 PM

30 Kommunesenter bør ha offentlige etater, bank, lege, tannlege, helsestasjon,
sykehjem/eldreboliger. Lege, tannlege og helsestasjon burde også ligge i Lunde

3/5/2018 5:13 PM

31 Lunde burde ha et legekontor . 3/5/2018 3:25 PM

32 synes det er greit med eitt kommunesenter i kommunen. Greier ikkje å sjå kvafor tilbud som skulle
liggje i Lunde. Men greit å ikkje flytte etablert tjeneste fra Lunde til Ulefoss, eksempel
Bibliotektjenesten

3/3/2018 4:16 PM

33 Nav, bank, matbutikker 3/2/2018 12:09 AM

34 Det har jeg lite formening om, slik det er i dag reiser man uansett til Bø eller Skien om man skal
handle.

2/27/2018 9:18 PM

35 Gjerne et tilbud ala ViFritid konseptet. Moini ubetjent servicesenter hvor demoer kan vises og hvor
det er WiFi.

2/27/2018 10:17 AM

36 Lunde må ha skole, kulturskoleundervisning, bibliotek, barnehage, omsorgsboliger, sjukeheim,
prestekontor,

2/26/2018 11:58 PM

37 Eldresenter og ungdomsklubb begge steder fortsatt viktig. 2/26/2018 8:01 PM

38 Bibliotek begge stede, aktivitetssenter begge steder, skoler/barnehager/sfo/kulturskole begge
steder. ungdomsklubber begge steder. Gjør Lunde til senter for eldreomsorg og bygg svømmehall
på Ulefoss.

2/26/2018 5:11 PM

39 Rådhuset. Lunde må få legesenter og helårs serveringssted/pub 2/26/2018 12:58 PM

40 Kommunesentret bør flyttes til Lunde, Lunde av geopolitiske aspekter er godt egnet til
kommunesenter . det er industri, turisme, og tog. Ulefoss blir og er periferi ifht. Bø og skien

2/26/2018 1:25 AM

41 Synes det er et ganske godt tilbud, svømmehall burde jo vært en selvfølge. Legen burde vært i
Lunde også også kun koen dager i uka. Biblioteket må bestå, kulturskolen må også være i Lunde.

2/26/2018 12:05 AM

42 Viktig med bibliotek, eldresenter og andre treffsteder i begge tettsteder. 2/25/2018 11:10 PM

43 Ulefoss trenger et bad/svømmehall (Ulefoss bad). Ulefoss trenger et utendørs møtested, torg. 2/25/2018 12:31 PM

44 Legesenter!!! 2/4/2018 3:55 PM

45 Det er ikke ofte jeg er innom kommunesenteret, faktisk bare for å forhåndsstemme, så for min del
er det naturlig at det meste som må ordnes gjøres digitalt. I allfall de som er i Lunde nå.

2/4/2018 11:38 AM

46 Med dagens lettede kommunikason, burde det være mulig å fordele oppgaver mellom Ulefoss og
Lunde. Jeg synsLunde burde ha eget legesenter. Med så mange leger det er i Nome nå, burde
det være mulig å skape etrimelig faglig nivå, selv om det var noe færre leger hvert sted.

2/1/2018 12:20 AM
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47 Administrasjonsbygget er på Ulefoss. Det må være et mål at kommunens tjenester er så nært som
mulig der folk bor. Helse, kulturskole og spesielt aktiviteter retta mot barn og unge.

1/31/2018 10:02 PM

48 Gratis internett i Ulefoss og Lunde. Barn og unge som kan underholde for eldre/pensjonister 1/30/2018 3:18 PM

49 Tilnærmet det samme som i Ulefoss,skoler,helsetjenester,skoletannlege, 1/29/2018 8:13 PM

50 Det som finnes nå. Bibliotek, skoler, kino 1/29/2018 6:16 PM

51 Lunde bør ha brann og satse mere på skole yrkesskolen 1/27/2018 5:20 PM

52 Å henge seg opp i kommunesentertenkning vil ikke føre kommunen fremover. Det er
forstemmende å stadig konstatere at det ikke er daklige og gode argumenter som avgjør hva som
skal gjøres hvor. Folkeavstemmingen bør være en tankevekker for hvor lite flinke en har vært til å
bygge en kommune. Når en har greid å få en så delt kommune etter så mange år som en
kommune burde en kunne forvente ny tenkning om en ikke vil innse at en bør ha en plan om et
samlet Midt-Telemark eller en delt kommune. Hva som er praktisk/økonomisk/samsvarer med
overordnede mål må være førende på hva ligger hvor ikke U eller L, og samme økonomiske
kriterier og vurderinger. Selv etter folkeavstemmingen fortsetter en uten å etterlate noen tegn til
nye takter eller læring

1/26/2018 12:37 AM

53 Samfunnet er i stadig endring, og vi kommer til å måtte forholde oss til det også på ulefoss og i
lunde. Tilbudet på kommunale og offentlige tjenester er ikke lenger like viktige, da mye kan gjøres
på nett eller PR telefon. Selv om det kan være mer tidkrevende å kjøre til skien/Bø for tannlege
time syns jeg jeg er veldig positivt at helsestasjonen har blitt større. Det er naturlig at det er
forholdsvis god bredde i handelstilbudet, i begge tettstedene.

1/25/2018 1:17 AM

54 Kun kommunehus. Alt legges til Ulefoss 1/24/2018 10:33 PM

55 Et sosialt sted, butikker, helse og omsorgssenter. Jeg synes at det burde være en lege sånn at de
eldre/ som har vanskelig for å komme seg ut.

1/24/2018 6:11 PM

56 Ulefoss sentrum er uten kultur og synlig representerer nedfall og lite samhold 1/24/2018 1:27 PM

57 Lege, tannlege, fysioterapi, kafé,servicetorg, bibliotek, lensmann. Alt gjelder også Lunde. 1/24/2018 11:53 AM

58 I kommunesentret bør det være eit godt svømmebaseng. Det bør være godt med parkeringsareal.
mindre butikkar og spisesteder, kino og dagligvaresenter. leikeplass og park for born.

1/24/2018 10:56 AM

59 Ingen sterke meninger utenom det vi har i dag. 1/24/2018 1:38 AM

60 Lege, legevakt, politi - tilgang på kommunale kontorer og personell. Brannstasjon ( bil for hurtig
utrykkning) burd være tilgjengelig i begge tettsteder

1/23/2018 11:37 PM

61 Kommunesenter har ikke betydning. Der ligger mange arbeidsplasser, men føler bør tilbudene
være like i jevnstore bygder.

1/23/2018 10:49 PM

62 Tilbud til barn og unge må stå i fokus. Det er avgjørende for å sørge for tilflytting 1/23/2018 10:44 PM

63 Grunnskole, kulturskole, bibliotek, eldresenter, sykehjem og viktige helsetjenester må minimum
være i Lunde

1/23/2018 10:30 PM

64 Vi har mista flere av de naturlige tilbuda de siste åra. Jeg er redd ringvirkningene for dette vil
merkes på sikt. Mye penger blir lagt igjen utenfor bosted av denne grunn.

1/23/2018 8:39 PM

65 Det har jeg ikke forutsetninger for å si noe om. 1/23/2018 8:29 PM

66 Vi burde slås sammen med Bø og Sauherad. 1/23/2018 8:20 PM

67 Innen helse. Turisme 1/23/2018 8:06 PM
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