
Q11 På grunn av økonomi og miljø må vi bo tettere. Har du forslag til
plassering av nye boliger innenfor tettstedene våre?

Answered: 68 Skipped: 42

# RESPONSES DATE

1 For det fyrste; folk må få bu der dei helst vil, også ute i utkantane. Dei sentrumsnære her i Lunde
kan vera: På Traskjær-moen, ved Brukåsa, på Fiskodde, ved Ova, i Vassås, på Skoekåsene, ved
Ajer Lille (vest for Løytingsbakke), terassehus på Rullekastet, Teglverket. Bergeåsen er eit
naturleg valg nær Bø.

4/27/2018 1:31 PM

2 Ikke enig. Må også tilrettelegge for utkantstrøkene i kommunen noe som er mange steder i Nome.
Det gir også bedre livskvalitet for mange

3/18/2018 10:25 AM

3 Bruke områder som gror til og ligger brakk 3/15/2018 6:32 PM

4 Ulefoss Bad! Andre sentrumsnære tomter - sile ut på kartet. Terassenboliger nederst på
'cappelens næringshage'. Viktig med boliger for forskjellige livssituasjoner. Eldre, unge, single,
små familier - ikke bare eneboliger med stor hage og tilscarende vedlikehold.

3/15/2018 5:59 PM

5 Kåsa, Ulefoss, Prestegårdtomta, langs Kolahusbakken. 3/15/2018 9:31 AM

6 Ikke helt enig at vi må bo tettere. Her burde det kunne være litt ulike alternativer. Små boligfelt litt
utenfor sentrum burde være mulig å få til..

3/14/2018 11:33 PM

7 ja. Få slutt på diskusjonen rundt Store Ajer øst og legg ut tomtene. Tilby leiligheter i gamle
helsesenteret.

3/14/2018 10:57 PM

8 Sentrumsnære tomter, Ajersida (god beliggenhet med tanke på solforhold, nærhet til skole og
sentrum), leiligheter er det behov for, utnytte nærhet til kanalen

3/14/2018 10:33 PM

9 På Ulefoss er det store ubrukte arealer med gode muligheter. 3/14/2018 9:53 PM

10 Jordet på andre sida av kapellet 3/14/2018 6:02 PM

11 Ulefoss 3/14/2018 10:31 AM

12 Holde det utenfor sentrum. 3/13/2018 8:05 PM

13 Ikke her 3/13/2018 7:37 PM

14 Utvid kollektivtilbudet mellom tettstedene Bø og Ulefoss, ikkje bare i skuletid. Bedre pris på
kollektiv transport. Da blir det bedre å bu grisgrendt, ingen god løsning å få alle til å bu "sammen"
Da mistar bygda sjarmen

3/13/2018 7:21 PM

15 Er ikke enig i forutsetningen her. Huskruller i grendene behøver ikke for dyre. Folk som trives,
koster mindre på.andre budsjett. Og ofte er livsstilen enklere og rimeligere (mindre kjøpehysteri)
enn i tettbygde strøk.

3/13/2018 7:07 PM

16 Nome Toppen/ Dagsrud 3/13/2018 6:55 PM

17 Ulefoss er i godt gang, Lunde kunne kanskje regulert jordet rundt gamle texaco som nytt
boligfelt??

3/13/2018 6:08 PM

18 I øvre Taje har Cappeken en stor byggefelt med god utsikt over Norsjø. Dette er attraktive tomter
som mange har prøvd å kjøpe, men Cappelen vil ikke selge. Nome Kommune bør legge press på
Cappelen i denne saken.

3/13/2018 5:51 PM

19 I Lunde ville jeg sett på skogsområdet nedenfor verpe sandtak. Dette området har nærhet til
ajersiden, skole og sentrum. Og ikke minst fantastisk beliggenhet ned mot kanalen. Dette tror jeg
ville være svært attraktive tomter som vil tiltrekke ressurssterke tilflyttere.

3/13/2018 5:26 PM

20 ulefoss sentrum,helgen boligfelt,fen 3/13/2018 5:14 PM

21 Utvide eksisterende byggefelt. Skråninger mot Ulefoss sentrum. 3/13/2018 2:58 PM

22 Jordet nedenfor prestegården på Ulefoss. Flott utsikt, flotte turområder.l 3/13/2018 1:36 PM
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23 Ta frem gamle planer om boligfelt. 3/13/2018 1:12 PM

24 Nei. 3/13/2018 12:21 PM

25 området bak sjukeheimen, ajersida mot kanalen, ellers så sentrumsnært som mulig 3/7/2018 6:21 PM

26 Kaste/Kastodden 3/7/2018 1:53 PM

27 Ikke enig. La det bygges boliger der hvor folk ønsker. La private få sette ut tomter. Ikke regulere så
sterkt som nå.

3/6/2018 11:17 PM

28 Det er alltid snakk om økonomi når det gjelder oss som bor her skal dere beholde og inkludere
nye beboere her tror jeg det handler mere enn det,gi Ulefoss ett godt rykte og inkludere
mennesker rundt seg!

3/6/2018 5:21 PM

29 Lunde: Ajersida bør utbygges og fortettes, her må jordværnet vike. Bjervafeltet kanskje. Fortetting
i sentrum. Skoe? Så bør det absolutt satses på Svenseid, deter kort til Bø og arbeidsplasser til
tilflyttere og hjemflyttere. Bergeåsen f.eks.

3/6/2018 3:59 PM

30 Brennås 3/6/2018 12:27 AM

31 Utbredelse av boligfelt som finnes nå. Gjøre om gamle bygg og tomme lokale til leiligheter 3/5/2018 7:06 PM

32 Tettere bebyggelse i sentrum av Lunde og Ulefoss, viktig å beholde friarealer i byggefelt. I Lunde:
smukkestadsaga, noen arelaer i Tollahotten/Kåsaområdet, mellom jernbanen og Bjervafeltet.

3/5/2018 5:10 PM

33 I Helgen område 3/3/2018 4:08 PM

34 Ved Poshusbakken. 3/3/2018 11:45 AM

35 Mye fine ledige arealer i Flåbygd. Jeg har selv 11mål i kommuneplanen som kan utvikles 2/27/2018 9:16 PM

36 Lundås. Ajersida. Fiskodde. Langs kanalen. Fortette i sentrum. Og åpne for mer spredt utbygging. 2/27/2018 10:06 AM

37 Det er viktig å ikke tette igjen boligområdene våre. Vi trenger grønne lommer, og vi trenger luft
rundt oss. Det er kvaliteten med å bo i Nome. Skal man utvide med flere nye boliger, må man
bygge nye felt litt utenfor sentrum. Midt i sentrum kan man kanskje bygge i høyden. Når man blir
eldre og mindre mobil, er det sentrum som gjelder.

2/26/2018 11:53 PM

38 I tilknytning til Nordsjø, med båtplass. Kort vei til skole og solrikt.Ajersida i Lunde 2/26/2018 7:56 PM

39 Langs kanalen i Lunde, oppover mot Skoe. Prestegårdsjordet og Ajer. Samt prosjektet Ulefoss
Bad på Ulefoss!

2/26/2018 5:07 PM

40 Ajersiden og mellom bensinstasjon og Flåbygd in Lunde. 2/26/2018 12:55 PM

41 Kanskje innføre boplikt. Alt for mange hus er ferieboliger og det er vanskelig for oss som vil bo
hær å få permanent bolig.

2/25/2018 11:59 PM

42 Helsesentertomta i Lunde! Bygg mellom Coop og bankbygget i Lunde, butikker i 1. et., boliger i 2.
et.

2/25/2018 11:05 PM

43 Bygg tettere. Saner gamle dårlige bygg. Leiligheter 2/25/2018 12:27 PM

44 Nome kommune planla på 80-tallet et flott boligområde i Brennås. Det burde vært tatt i bruk. 2/4/2018 3:52 PM

45 På Svenseid, i Bergåsen 2/4/2018 11:33 AM

46 Det vil sannsynligvis være mulig å fortette alle tettstedene i kommunen, men det må gjøres med
forsiktighet for å bevare stedets miljø og særegenheter.

2/1/2018 12:14 AM

47 leiligheter i sentrum og fine større naturtomter i utkantstrøka. 1/31/2018 9:49 PM

48 Klemets jorde på Sagene 1/30/2018 3:12 PM

49 Brennås - Skjellaugfjellet - Lundås -bygge i høyden på noen eksisterende bygg 1/29/2018 8:13 PM

50 Brennås, Lundås 1/29/2018 6:10 PM

51 Legg ut tomter langs kanalen å dere har en vinner.. både i Ulefoss å Lunde å opp mot frlåbygd...
hytter å hus

1/27/2018 5:14 PM
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52 Ja, dog gjør jordvern det noe mer komplisert. På Ulefoss - nærmest mulig Norsjø og sentrum om
det kan være mulig å få til, andre muligheter i tilknytning til Norsjø evt mellom Hovedgården og rv
36. Lunde - Tempelen, Ajersida, tidl Saga/Byggsenteret, oppsida for jernbanen v/tidl Tegelverket,
tidl. skoletomta/området i Vassås, starten på Knarrenruta fra Dorholt/Nedre Brentås - topp for
funkis. Sist men viktig utstrakt antall spredte tomter i LNF, kan være krevdende på mange måter
men de som ønsker å bo på landet som Lunde og Ulefoss ønsker gjerne å bo på annen måte enn
inet trangt klassisk boligfelt....

1/26/2018 12:24 AM

53 Dorholtåsen 1/25/2018 3:56 PM

54 Øvre Taje, området rundt prestegården på ulefoss, mellom romnesveien og hovedgaarden(både
sol og utsikt til Norsjø), jordet ved strandsplass.

1/25/2018 1:06 AM

55 Sentrum kun der 1/24/2018 10:31 PM

56 På Kastet og Romnes er det jo plass, det samme på Berget og Fensområdene. 1/24/2018 6:02 PM

57 Lunde 1/24/2018 1:23 PM

58 I Lunde: bak tegleverket i retning Vassås. Langs vegen til Flåbygd (nedsiden av Ajersida). På
Ulefoss: ved Herredshuset, ved Øra (2-3 etg hus, med næring i førsteetg.)

1/24/2018 11:49 AM

59 I sentrumsstrøka Lunde og Ulefoss Kan det byggast tett, men dog ikkje så tett at framtidig
parkeringsareal vil bli beslaglakt. Bilen er kommen for å bli, og dette må me ta hensyn til. I
utkantstrøka er det viktig å bevare store tomter. Då har innbyggjarane eit valg om dei vil bu tett,
eller ha livsrom og bu landlig. I dag er det normalt å ha bil, og avstandar på 15-20 km er ikkje å
rekne for noko. Således er det fornuftig å tenke at menneske som er leie av bylivet, men trenger
ein jobb som er lokalisert i ein by eller eit tettstad velger å bu på landet med ei stor og god tomt,
samstundes som det kun tek 20 minutt med bil for å kome seg til byen på jobb

1/24/2018 10:45 AM

60 Nei, tror mange ønsker å bo landlig og naturskjønt. Om jeg vil bo i sentrum flytter jeg til en by! 1/24/2018 1:37 AM

61 Folk som flytter til bygder ønsker å bo i byggefelt ... sats på å få solgt / tilflytting til tomme småbruk
/ fritidsgårder!

1/23/2018 11:32 PM

62 Flåbugd 1/23/2018 10:48 PM

63 I Lunde bør man utnytte arealene som er rundt Bjervafeltet/Rindedalen. Her er det masse areal
som står ubrukt.

1/23/2018 10:38 PM

64 Sentrum i Lunde kan fortettes med flere etasjer og mer utnyttelse av sentrumsarealene både for
folk, biler og handel.

1/23/2018 10:27 PM

65 Drømmer om byggefelt på andre siden av kjeldalsluse og oppover. Eller på «hausen» ovenfor
ovakleiva. Se hva Bø har fått til i Nordbøåsen!! Fantstisk beliggenhet med naturen PG
turmuligheter rett utenfor døra.

1/23/2018 8:27 PM

66 Dette er mer et fenomen i byene. Folusér heller på bolyst heller enn på hvor folk skal bo. 1/23/2018 8:23 PM

67 Nei 1/23/2018 8:06 PM

68 Gamle legesenteret til leiligheter. Nedre del av gml vassås mot dalen av bjervagate rekkehus.
Terrasseleiligheter tempelen utsikt mot sentrum.

1/23/2018 8:04 PM
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