
Q3 Hva skal til for at du skal gå eller sykle til arbeid / skole eller på fritida?
Answered: 96 Skipped: 14

# RESPONSES DATE

1 Kona mi og eg har bruka sykkelen i arbeid og fritid i alle år, og gjer det fortsatt (nå: fritid); me
trivast med og ser nytten i å halde oss i form). Men for folk flest: Sykkelstigar, sope vekk strøsand,
sykkelkart og skilting (advare bilistar om mange sykkelistar "Hald avstand"), gje honnør til lag som
får folk til å sykle på fritida, også spinning vinterstid, f.eks. AdVL i Lunde og Skade / Kanalrittet
(syklar ein på fritida, så sykler ein til jobb). Støtte kjøp av El-sykkel?

4/27/2018 1:29 PM

2 Tilgang på billig el-sykkel. Ellers er det før langt 3/18/2018 10:18 AM

3 lavere fartsgrenser langs veiene, mye høye fartsgrenser og uforsvarlig kjøring 3/18/2018 9:38 AM

4 Sykkelsti fra Lunde til Bø. 3/17/2018 8:13 AM

5 Gang- og sykkelveier 3/15/2018 6:27 PM

6 Godt utarbeidet sykkel og gangvei. Det mangler endel før det vil være trygt å sykle fra
eksempelvis Fen til Ulefoss for skolebarn.

3/15/2018 5:42 PM

7 Nome er underutviklet når det gjelder GS-veger i forhold til våre nabokommuner. Det er sikre GS-
veger som skal til.

3/15/2018 9:21 AM

8 Tryggere skoleveier - fortau - fotgjengeroverganger 3/14/2018 11:19 PM

9 enkelt: gang og sykkelveg. Det er mange svært utsatte strekninger i kommunen vår. 3/14/2018 10:46 PM

10 Opplyste gangfelt 3/14/2018 10:29 PM

11 Gang- og sykkelvei i hele Helgja 3/14/2018 9:49 PM

12 Slippe å gå langs RV 36 fra Fen men få ordentlige gang og sykkelfelt 3/14/2018 9:34 PM

13 Sykkelsti hele kommunen 3/14/2018 10:22 AM

14 Vet ikke 3/13/2018 10:14 PM

15 Sykkel/gåstier, trygge skoleveier også i utkantene 3/13/2018 9:02 PM

16 Trygge gang og sykkelveier. 3/13/2018 8:00 PM

17 Tar fly 3/13/2018 7:32 PM

18 Trygge skoleveger 3/13/2018 7:12 PM

19 Trygge sykkelstiar, særlig mellom Bø og Ulefoss 3/13/2018 7:10 PM

20 Fremkommelige sykkelstier og motivasjon (les: et spark bak). 3/13/2018 6:49 PM

21 Bedre helse . 3/13/2018 6:46 PM

22 Sykler når jeg kan 3/13/2018 5:52 PM

23 Ved de store byggefeltene bør det bygges bedre gang og sykkelvei, samt flere og bedre gatelys.
Det bør også anlegges en parkeringsplass snuplass ved vanntårnet på berget. Slik at foreldre kan
slippe av barna sine het i TRYGGE omgivelser.

3/13/2018 5:43 PM

24 Gang-og sykkelsti for oss som bor i utkanten av kommunen. 3/13/2018 5:01 PM

25 Mere og bedre gatelys fra store byggefelt og ned til skolen. Det bør lages en trygg plass hvor
foreldre kan slippe av barn ett stykke fra skolen f.eks i nærheten av vanntårnet på berget.

3/13/2018 4:58 PM

26 Gode og trygge veier å sykle på. 3/13/2018 2:34 PM

27 Holdningsendring - du får til det du vil 3/13/2018 2:33 PM

28 Her jeg bor er det ikke tilrettelagt med hverken gangfelt eller sykkelsti. Veien er smal og opplever
til stadig farlige situasjoner. Derfor uaktuelt å sende barn langs denne veien.

3/13/2018 2:20 PM

29 Tryggere veier 3/13/2018 2:18 PM
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30 Det kan ikke gå. 3/13/2018 1:24 PM

31 Mer gangveier 3/13/2018 1:03 PM

32 GATELYS!!! og trygge gang / sykkelstier. Underganger eller overganger. Eksempel: Fra Fen til
Ulefoss sentrum. Livsfarlig

3/13/2018 1:03 PM

33 God belysning langs veiene/gangveiene 3/13/2018 12:24 PM

34 Jeg kunne ha syklet til togstasjonen, gått av toget der jeg jobber og syklet videre til jobben. Men
toget stopper ikke her!

3/13/2018 12:14 PM

35 Tilrettelagt gang- og sykkelsti 3/13/2018 11:40 AM

36 gode sykkelstier 3/13/2018 11:21 AM

37 Har for lang arbeidsvei 3/12/2018 10:12 PM

38 trygg skolevei 3/12/2018 8:49 PM

39 Det handler mest om meg selv.... Men jeg tror at barnehage og skole kunne bidratt på en annen
måte. Alle vet at fysisk aktivitet er viktig. likevel så opplever jeg at unge HATER gym og aktiviteter
etter skolen. (har jobbet med ungdom) Det blir fort for mye fokus på de som er gode, konkurranser
og resultater. for lite fokus på at all aktivitet er bra, individuelle forskjeller og for lite fokus på leik og
gøy. Man bør også lære de unge om helse og at den pysiske og fysiske helsa henger sammen.
Nå ender vi opp med at de som trenger aktivitet og gode vaner absolutt ikke får det. Vi må
begynne tidlig.!! Fine turstier og sykkelstier hadde vært fint.

3/11/2018 12:53 PM

40 bedre tilrettelegging, gang/sykkelveier 3/7/2018 5:49 PM

41 Gang/sykkelvei. Mulighet for sikkring av sykkel 3/7/2018 1:45 PM

42 Bedre/sikrere veier for gående og syklende. 3/6/2018 11:10 PM

43 Ha flere sykkel og gange felt og trygge veier til å fra steder. 3/6/2018 5:13 PM

44 Jeg bor ikke nær nok hverken jobb eller sentrum. 1 times gange til butikken fungerer kun i helgene
:-)

3/6/2018 3:47 PM

45 reduksjon i arbeidstida med et kvarter hvis du går ?? 3/6/2018 12:14 AM

46 Sykkelstien f.e langs fv 359. 3/5/2018 6:58 PM

47 Flere G/S veger. Trygg sykkelparkering ved kollektivknutepunkt 3/5/2018 4:43 PM

48 At jeg får råd til el-sykkel. (Noen stjal min forrige, og jeg er kronisk syk) 3/5/2018 3:14 PM

49 At det er trygge sykkel og gåstier. Bygge ut " skuldre" når ein foretar veiutbygging, eksempelvis
veien Lunde- Svenseid.

3/3/2018 3:23 PM

50 Gang-og sykkelstier. Flere merka turløype av ulik vanskegrad 3/3/2018 11:33 AM

51 Bedre måking og strøing på vinteren 3/2/2018 12:04 AM

52 Da må jobben være i nærheten. Man kan ikke sykle til Skien når det ikke er jobb for oss i Nome. I
min bransje er 0% sjans å få jobb i Nome. De fleste av jobbene her er Helse og omsorg . Vi kan
ikke alle bli sykepleiere.

3/1/2018 1:03 AM

53 Har gode muligheter for sykkel på fritiden. Arbeid er ikke mulig 2/27/2018 9:11 PM

54 Flere sykkelstier langs våre veier. Prioritere en sammenhengende sykkel/gangsti fra Hogga til
Ulefoss.

2/27/2018 9:45 AM

55 Arbeidsplassen må være i nærheten av der jeg bor, innenfor 2-3 km. For å gå og sykle på fritiden,
må jeg ha en forholdsvis rolig rute, uten at det er for øde.

2/26/2018 11:16 PM

56 Steder å låse sykkelen. 2/26/2018 11:11 PM

57 Investere i elektrisk sykkel. 2/26/2018 7:38 PM

58 Tiltaket er helt irrelevant for folkehelsa. Men bedre tilrettelegging for sykkel er kanskje bra for
trivselen?

2/26/2018 5:01 PM

59 Tryggere sykkelstier mellom tettsteder 2/26/2018 12:47 PM

60 Da må det finnes en jobb i kommunene, pendler til Porsgrunn i dag. 2/26/2018 9:58 AM
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61 Nome må og bør påvirke politisk fylkeskommune og staten for å bygge veier , dette trenger en
aktiv formanskap.

2/26/2018 1:15 AM

62 Asfalt på fylkesveier 2/26/2018 12:23 AM

63 Trygge sykkel/gangstier/fortau 2/26/2018 12:01 AM

64 Fortau er jo en fordel og belysning. 2/25/2018 11:50 PM

65 kommer oikke til å skje. bor 10 km unna og kjører barn til skole 2/25/2018 11:03 PM

66 Flere gang- og sykkelstier 2/25/2018 10:49 PM

67 Jeg sykler mye, både langs stier, bygdeveier, skogsbilveier og rv36. G/S-vei langs rv36 er et savn
og ville klar ført til mer sykling.

2/25/2018 12:17 PM

68 Gang og sykkelveier. 2/4/2018 3:45 PM

69 Vi skulle gjerne syklet til og fra jobb, fritidsaktiviter, men uten gang og sykkelsti er dette uaktuelt
for vår del.

2/4/2018 11:17 AM

70 Sikrere stier sykkeltraseer. Kommunal utleie eller utlån 1/31/2018 11:48 PM

71 Gang og sykkelstier 1/31/2018 9:18 PM

72 Mindre trafikk på Lannaveien 1/30/2018 3:04 PM

73 Et godt utbygd nett av sykkel/gangstier som vedlikeholdes sommer som vinter 1/29/2018 8:10 PM

74 At vi har sykkel og gangstier å bruke 1/29/2018 6:01 PM

75 Vi som bor i utkanten ville nok satt pris på bredere vei med litt lys.. 1/27/2018 5:02 PM

76 Gang og sykkelstier, altså trygg trafikk. Viktig med tilstedeværende politi slik at «villmannskjøring»
ikke blir fritt fram.

1/26/2018 3:16 PM

77 Det er fullt mulig i dag, en kan ikke bare skylde på rammebetingelsene. Noen varlige partier bør
dog vurderes utbedret/utbedres

1/26/2018 12:01 AM

78 Garderober / dusj på arbeidsplasser. For min del går det ikke ann å sykle eller gå til jobb. Men
kunne gjerne vært bedre samarbeid mellom busselskapene om billetter. En billett fra Torp til Lunde
feks.

1/25/2018 3:50 PM

79 Gjør det så ofte jeg kan. 1/25/2018 3:41 PM

80 For at jeg skal kunne gå til jobb må jeg eventuelt ha en bil jeg kan benytte i arbeidstida. Ellers
ingen hindring.

1/25/2018 12:43 AM

81 Få arbeid på Ulefoss 1/24/2018 10:28 PM

82 Sykkelvegar 1/24/2018 9:42 PM

83 Tryggere skolevei, bedre sikring ved vann 1/24/2018 5:53 PM

84 Flytt nærmere jobb .. jobb hjemme 1/24/2018 1:16 PM

85 Det må være gang og sykkelsti frå Helgen til Ulefoss, samt belyst i mørketida mellom kl 06.00-
08.00 og 16.00-18.00

1/24/2018 10:25 AM

86 Gode arenaer for dette. Trygge gang/sykkelveier. Hva med å ordne stisykkel løyper. Trolig
populært blant yngre.

1/24/2018 7:37 AM

87 Jeg må slippe en halvtimes kjørevei og få en god jobb på Ulefoss 1/24/2018 1:14 AM

88 Flytte ... bor på bygda i bygda ... og ønsker enn å bo sentrumsnært er det vel større tettsteder som
blir mer aktuelle.

1/23/2018 11:18 PM

89 Ikke aktuelt 1/23/2018 10:43 PM

90 Det må legges til rette for gående/syklende 1/23/2018 10:24 PM

91 Sykkelveger og sykkelparkering i sentrum 1/23/2018 10:07 PM

92 Egen vilje. 1/23/2018 8:12 PM

93 Gang- og sykkelveier... for farlig å ferdes.. på smale veier... 1/23/2018 8:06 PM
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94 Mer gang og sykkelsti. Bruke området nær vannet, da når man lokale og turister!
Sykkelstativer/parkering i sentrum!!

1/23/2018 7:58 PM

95 Trygge veier å ferdes på. Veldig smal og svingete vei nord for Lunde. 1/23/2018 7:57 PM

96 Gang og sykkelsti opprettholdes / utbedres 1/23/2018 7:49 PM
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