
Q19 Hvis du selv skulle flytte ut av kommunen, hva ville du lagt vekt på?
Hvilke tilbud og kvaliteter ved ditt nye bosted ville du vært opptatt av?

Answered: 72 Skipped: 38

# RESPONSES DATE

1 Da hadde me flytta til Bø, men ville ha sakna nærheten til vann; å se ei stor vannflate. Å ha
butikkar, lege, tannlege og apotek innan gåavstand. Passeleg med kuturtilbod (kino og konsertar).
Svømmebasseng og helsestudio i rimeleg nærhet.

4/27/2018 1:32 PM

2 Kort vei til alle fasiliteter 3/18/2018 10:32 AM

3 Trygt nabolag, gode skoler, 3/18/2018 9:47 AM

4 Skole, barnehage, aktiviteter for barn og ungdom, trygt oppvekstmiljø, gode tilbud for innbyggerne
i kommunen,

3/17/2018 8:36 AM

5 Friluftsliv, kulturtilbud, flere boalternativer 3/15/2018 6:38 PM

6 Barnehageplasser, god skole. Attraktiv tomt. Nært arbeidsplass. 3/15/2018 6:11 PM

7 se 17 3/15/2018 9:36 AM

8 Priser, arbeid, barnehagetilbud, skole, helsetilbud og muligheter til variasjon av friluftstilbud 3/14/2018 11:46 PM

9 skole og barnehage 3/14/2018 11:03 PM

10 Kulturtilbud, god barnehage / skole, godt helsetilbud 3/14/2018 10:40 PM

11 Ikke aktuelt for meg. Men ville nok vært opptatt av muligheten for å bli kjent med andre og skape
et sosialt nettverk.

3/14/2018 9:57 PM

12 Avgifter, beligghet, skole, arbeid, tilbud av varer/tjenester, transport/infrastruktur 3/14/2018 10:39 AM

13 Stabile tilbud og muligheter ser jeg som en trygghet noe som Nome mangler i høy grad. 3/13/2018 8:11 PM

14 Ingenting 3/13/2018 7:40 PM

15 buss og togforbindelser , natur og kulturtilbud 3/13/2018 7:26 PM

16 Folka der. 3/13/2018 7:20 PM

17 Arbeidsplass, natur, vann. Skolen og fritidstilbud for barn og ungdom. 3/13/2018 7:05 PM

18 Godt arbeidsmiljø på jobb, Naturen, aktiviteststilbudet 3/13/2018 6:17 PM

19 Skoler og barnehage, arbeidsmuligheter, attraktive bosteder, sosiale arenaer 3/13/2018 5:43 PM

20 Ikke aktuelt 3/13/2018 3:27 PM

21 Kommunale avgifter og beliggenhet. 3/13/2018 1:49 PM

22 Klima ;) 3/13/2018 12:33 PM

23 Jobb, nærmiljø og skolen. 3/13/2018 12:24 PM

24 Litt mer kafe tilbud, men vi er for dårlige til å bruke det vi har. Gode helsetjenester er det viktigste
får.

3/12/2018 10:25 PM

25 vil ikke flytte 3/11/2018 1:30 PM

26 tilgjengelighet til butikker, kulturtilbud, helse 3/7/2018 6:22 PM

27 Fritidsaktiviteter og tilgang til butikker 3/7/2018 2:03 PM

28 Leilighet med stor solrik veranda. Nærhet til sentrum og aktiviteter. 3/6/2018 11:27 PM

29 Jobbtilbud,aktiviteter,miljø 3/6/2018 5:26 PM

30 Arbeidsplass, kulturliv / aktiviteter, kvalitet på skole, natur og omgivelser. 3/6/2018 4:06 PM

31 Flytter bare eventuelt pga jobben. 3/5/2018 7:12 PM

1 / 3

Folkets melding til Nome kommune



32 Kollektivtransporten. God barne- og ungdomsskole. Nærbutikk. Legesenter. 3/5/2018 3:31 PM

33 Naturen og tilgang til fritidsaktiviteter 3/3/2018 4:23 PM

34 Kulturtilbud og friluftsliv 3/3/2018 11:50 AM

35 Skole og fritidstilbud 3/2/2018 12:10 AM

36 Boligpriser, tilbud, arbeidsmarked 2/27/2018 9:35 PM

37 Arbeidsplass. Attraktiv beliggende bosted med sol, utsikt. Sentral og trygg beliggenhet. 2/27/2018 10:25 AM

38 Jobb, eldreomsorg, sosiale arenaer som kor, menighet, idrett, bra skole og skolemiljø, hyggelig
nabolag

2/27/2018 12:12 AM

39 Hus, jobb, fritidstilbud, kultur 2/26/2018 11:22 PM

40 Tilpasset bolig, sentralt plassert, gode kommunikasjoner, f.eks tog. 2/26/2018 8:04 PM

41 Boligpris og urbane tilbud. 2/26/2018 5:14 PM

42 Kollektiv transport og attraktiv tomter. 2/26/2018 1:02 PM

43 åpenhet, kommer først fra de store også kommer det fra de små. Kommunen må åpne de visuelle
dører til innbyggere, og samtidig gi innsyn til folk i saker som berører mest, f.eks flyktinger. er det
et tapt prosjekt eller ganger dette kommunen. La folk vite hva som ganger kommune,

2/26/2018 1:29 AM

44 Tilhørighet, samhold bland folk er viktig. Vi må kjenne våre naboer og barna må ha en god og
trygg skole med tilbud som alle andre har.

2/26/2018 12:10 AM

45 Godt og sikkert fiber. Attraktive boliger, gode skoler og barnehager, fellesskap. Arbeidsplasser 2/25/2018 11:14 PM

46 Hvis jeg skulle flytte fra Nome ville jeg flyttet til Oslo. 2/25/2018 12:36 PM

47 Skal flytte. Nome har for få tilbud til eldre, bl.a.ingen buss der vi bor. Har en ikke bil eller nær
familie i Lunde, er det helt umulig å bo her når en blir gammel.

2/4/2018 3:59 PM

48 Gode skoler, barnehager, helsetilbud. Jobbmuligheter er så viktig. Hadde ikke flyttet til et sted
dersom det var usikkert om jeg klarer å skaffe meg en jobb

2/4/2018 11:42 AM

49 Jeg er pensjonist, ellers ville det vært jobbmuligheter, boforhold, familie og venner. 2/1/2018 12:26 AM

50 arbeidsplass og tomt/hus 1/31/2018 10:14 PM

51 Nærhet til bibliotek 1/30/2018 3:21 PM

52 Mangfold, 1/29/2018 8:15 PM

53 Godt bomiljø og nærhet til fasiliteter 1/29/2018 6:18 PM

54 At det ikke er sammenslått kommuner og infrastruktur og trafikk natur osv 1/27/2018 5:24 PM

55 Se foran. Fortsetter den negative befolkningsutviklingen og eventuell nedbygging av skoletilbud er
det nærliggende å vurdere flytting selv

1/26/2018 12:42 AM

56 Pub / sportsbar. Dette er noe vi har savnet veldig i jula 2017. 1/25/2018 4:02 PM

57 Boligen(drømmer om småbruk), lite og trygt oppvekstmiljø for barna. Kultur og fritidstilbud. 1/25/2018 1:23 AM

58 Jobb full jobb 1/24/2018 10:34 PM

59 Kollektivtransport,uteliv,miljø,men aller mest,visuelt førsteinntrykk 1/24/2018 10:02 PM

60 Samme som jeg forventer her egentlig. 1/24/2018 6:52 PM

61 Mindre Jantelov og arroganse 1/24/2018 1:30 PM

62 Nærhet til å være urban, samtidig ikke langt fra naturen. 1/24/2018 11:55 AM

63 Telefondekkning, internett, stor tomt, kort veg til sentrum og jobb, lanlige omgjevelsar, bra skule og
barnehagetillbod

1/24/2018 11:05 AM

64 Ville lagt vekt på de samme kvalitetene som jeg nevnte over at jeg har i dag. 1/24/2018 1:43 AM

65 Vill flytte til småbruk, med kommunal vei ... Å for folk jeg kjenner som har flytta til bygder siste 10
åra har vei og byggeprosessen vært avgjørende for hvilken kommuner di har valgt å flytte til. Samt
tilgang på skole /sfo/barnehage - di voksne har tatt med seg jobber eller pendlet fra nytt bosted ...

1/23/2018 11:44 PM
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66 Bolig og jobb 1/23/2018 10:52 PM

67 Godt skoletilbud, gode jobbmuligheter og fritidsaktiviteter 1/23/2018 10:48 PM

68 Arbeidsplasser og kommunikasjoner 1/23/2018 10:31 PM

69 Hva finnes av butikker? Tomter med fin beliggenhet. Skole og barnehage. Turmuligheter. Hva
skjer av kulturelle tilbud?

1/23/2018 8:51 PM

70 Arbeidsmarked. Møteplasser for kultur- og samfunnsinteresserte. Nærhet til god infrastruktur.
Internett og god mobildekning er essensielt. Raust og inkluderende.

1/23/2018 8:48 PM

71 De tilbud og kvaliteter som er i Bø. Et sentrum i vekst, folkeliv, flott natur. 1/23/2018 8:27 PM

72 Frihet og at jeg har tilhørighet. Nødvendige tilbud innen 30 minutter 1/23/2018 8:10 PM
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