Folkemøte på Flatraket skule 04.11.2013
Mingling /idemyldring /innspel til samfunnsdel til kommuneplan
Leve og bu

Mål
Lysløype i Dalen
Gravplass
Forsamlingslokale til kultur og aktivitet
Sikre utsikt og sol for alle
Holde kulturlandskapet
Bensinstasjon ved båthavna
Gratis tomter
Gratis barnehageplasser
Trimrom i underetasjen på Eldretunet (evt. kafe)
Behalde grunnskule og barnehage
Kommunesammenslåing
Oppvekstsenter bhage til og med 4. kl
Auke tilflytning

Samferdsle

Helse og omsorg
Legetenester

Gjennomgangsbolig/ utleigeboligar
Mål
Lysløype rundt dalen
Betre rutetilbod
Gang sykkelveg heile bygda
F.v Sørpollstranda - sikring
Sjukehusbussen/Skulerute - alternativ tilbod barn og unge
på kveldstid
Busstopp - Venøya (feil side) /Barmsund/ Flatraket flytte frå
gamle banken 50 m sør ved elva.
Lys Venøybrua
Fjerne trafikkøy ved skulen
Ny asfalt på vegane
Generelt dårlig standard p vegane i Selje
Rekkverk istadenfor gjerde
Mål
Forbedre det vi har
Eldre bingo
Stimulerer folk til å ta utdanning innan helse
Treningssenter/helsestudio
Aktivitørstilling på sjukeheim og eldretun
Omsorgsbustadar m og utan tilsyn
Arbeidssenter
Husmor eldretun (Mye mat går til spille pr. dags dato)

Strategiar
Søke sponsormidlar, fylke/ kommuna
Kommuna priorietere
Utvide skule for sambruk. Kommuna og
bygda går i lag
Rydde skog - dugnad (Kommuna)
Støtte bøndene (hindre at det gror igjen)
Omlegging av jordbruk - tilpasse
Selje kommune går i dialog med bensin
interessentar
Få tilflytting - lodde ut gratis tomter
Få tilflytting - lodde ut gratis bh.plass
Folkehelse - dugnad
Frede det - ikkje gjer det usikkert for dei som
har tenkt å flytte hit
Sørover til Vågsøy
Flytte dei eldste til Vågsøy skule
Bildefoldarar frå bygdene våre
Marknadsføring, billige tomter
Marknadsføre det Flatraket har og står for
Folk må få mulighet ti å prøv å bu her.
Strategiar
Kommunen søke midlar/ dugnad
Mindre bussar, "ring buss" - Vågsøy-Selje
Kommuneplan - Fylkes og kommunale midlar
Henv.Statens vegv. / fylkeskommunen
Alternativ avtale med buss-selskap - klippekort
Trafikk plan - Fylkeskommune
Kommune/ Kystverket?
Ny buss-stopp
Fylkeskommune/ kommune
Vegvesen

Strategiar
Bruke arbeidsledige
Lærlingplassar innan helse og omsorg
Bruke ledige lokaler, leige inn kompetanse
Bruke arbeidsledige/sysselsetting
Sølvfinansierande/ finne egna areal
Samle kreftene, pårørande grupper arbeider
fram plan i lag med fagkompetanse.
Evaluere kostnadene med ordninga

Fotpleier

Annonsering - få fleire kunder

Styrke eldretuna
Drivhus

Oppvekst

Lysløype rundt Dalen

Kombinere med skogsvei. Søke midlar

Mål
Større leikeområde på nedsida av skulen
SFO i feriane
Utvida opningstider i barnehagen
Behalde skulen
Kulturskule
Lysløype i dalen

Strategiar
Arealdel til kommuneplanen

Folketalsvekst

Konkurranse i kommunen stimulerer til vekst
Alle barn fødd eit år med i trekning om gratis
barnehageplass/ tomt

Utnytte lokal kompetanse

Fylle opp svømmebassenget i Selje

Næring og kultur

Biblioteket må bestå
Mål
Grendahus/kulturhus/Idrettshus
Symjehall
Lysløype rundt Dalen
Få vekk skog
Naturstiområde
Kjøpe ut badestrand
Næringsklynge

Individuelle innspel
Samferdsel (12)

Bustadar (9)

Nyttleggjere oss av stein frå tunellen!
Oppdrett
Aquasoneplan
Eldreunderhaldning
Mål
Breiband, St.s, vegar, gang og sykkelsti
Stadt Skipstunnel
Trygge veier for barna
Bra Kollektivtransport

Strategiar
Finne pengar (Korleis løyse ut pengar)
Selje skulen til bygda for 1 kr - kommuna
leiger attende
Regulering, sponsorar og folkehelse
Ugleige av fotballbana
Dugnad, opprette landbruk, innleigde husdyr
Regulert og opparbeidet
Legge til rette for at mange små kan
samarbeide.

Skulen, barnehagen opptre meir
Strategiar
Kommuna står for utbygging og innbygg betaler
Overgangsfelt fleire plassar/ gangvei

Fleire innbyggarar

Redusere tomtepriser/ gratis tomter
Offensiv annonsering av nytt byggefelt
Bulyst prosjekt

Byggeklare tomter i og utanfor byggefelt
Få unge folk til å flytte heim

Marknadsføring, heimesida til kommunen
Gjennomgangsbustadar

Helse og omsorg (4)

Styrke eldretuna
Privat eldretun

Folkehelse

Treningssenter
Auka fokus på rus og psykisk helse i alle aldre

Landskapspleie (2)

Skule og barnehage (12)

Næring

Samle inn folk sine ubrukte treningsapparat
Forebygge - foreldreførebuande kurs/ kunnskap
Interkommunalt samarbeid
Utbygge tenesten - kompetanse
Tilrettelegge bustader
Bønder leige ut dyr

Rydding av busk/kratt

Sal av vedlis

Større gymsal, forsamlingshus

Bygda eiger skulen - kommunen kan leige.
Kommuna slepp utgifter.
Bygda får trivsel og ytterligare vekst.

Opprettholde skulen

Tilrettelegge for tilflytting - tilgang til bustad

Opprettholde barnehagen

Fokus på fordelene med et lite nærmiljø

Økt satsing næring og næringsutvikling

Næringsområde - invitere næringsliv
Fiberutbygging, Stadt skipstunnell

Fornybar energi

Jordbruk (omlegging)/ fiske/aquakultur
Berekraftig bruk av lokal ressursar
Naturressursar, vindkraft, bergart, kraftverk

Auke inntektene i kommunen

Eigedomsskatt/ vindmøller/ handel

Kirkegård og Kapell

Større gravplass

Arbeidsplassar (8)
Innspel til planprogr. arealdel
Bustadareal og gjennomgangsbustadar (bu/gj)

Mål

Strategiar

Kartreferanse

Bustader (2)
Gjennomgangsbustader - mindre rimelige bustader (1)

bu/gj1,3
bu/gj1,3

Fritidsbustader (1)
Legge ut gbnr 85/6 til fritidsbustad (2)
Tilrettelegge for fritidsbustad. Kan gjerne verne om lag 50 m
i strandsona for å ivareta ferdsel for ålmenta (3)

hy/100 - 2
hy 100 - 2
hy 100 - 1

Hytteområde og utbygging i strandsona (hy/100)

Rorbuer - få inn i arealdelen (4)
Tilrettelegging for småbåtsturisme og gjestehamn (5)
Legge ut fleire tomter - hytteområde (6)
Tilrettelegging for fritidsbustad (2)

hy100 - 1
hy100 - 1
hy - 2
hy - 3

Trafikkøy ved skulen - asfalt (1)
Rette opp vegen, betre sikt/ breiare veg (2)
Smal veg (3)
Rekkverk istadenfor gjerde (4)
Hytteområde Gangeskarneset (5)
Småbåthamn (6)
Utviding byggefelt (7)
Landingsplass - Seaking - Utsikten asfalt (8)
Grunnspørsmål - Småbåthavn (9)
Stadfest badeplassar (10)
Bod/Naustområde (Keilesida) (11)

samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1
samf/inf 1

Masseuttak - rette ut svingen/ industriområde (1)
Utvikle Fanovikja - industri/naustområde (2)
Industriområde (3)
Kultur og næring (4)

in/næ, 1
in/næ, 1
in/næ, 2
in/næ, 1

Areal for samferdsle og infrastruktur (sam/inf)

Industri og næringsareal (in/næ)

Diverse arealinnspel og samlepost (div/sp)
Meir effektiv sakshandsamingstid
Lyse ut konkurransar "legge ut agn" for å få nye kundar
Utvikle senrum (park, felles areal, torg, bensinstasjon, pub)
Naturleikeplass - nedanfor skulen
Rydding av badestrender
Ikkje meir industriområde i sentrum
Kultivering av fiskevatn, ta vare på viktige kulturminner i
Flatraksdalen
Utvide klubbhuset
Næringslivet legge igjen skattepengar i kommuna der
næring foregår
Utbetring av trimløype/ skogsvei

Kommuna må gå igjennom rutinene for å bli
meir effektive.
Administrasjonen må være kreativ for å få
folk til å komme.
Spele i lag med organisasjonar/kommune/
private. Bygdeutviklingsmidlar.
Lage ein utfordrande leikeplass av naturmateriale i skogen.
Dugnad, lag og organisasjonar -søke midlar
Kommuna må være obs på det
Skulen kan ha det som prosjekt
Idrettslag, lag og organisasjonar/ kommune
Kommuna må gå i dialog med stat
Søke om idrett og kulturmidlar

