
RAPPORT FRA 
WORKSHOP

“VI FORMER NYE STRØMSNES” 
19.09.15



BAKGRUNN

Nærmiljøutvalget i Valnesfjord inviterte NODA og  
Asplan Viak til å arrangere workshop på Strømsnes 
lørdag 19.09.15. Workshopen har fått tittelen “Vi 
former nye Strømsnes” og tok for seg sentrumsut-
vikling på Strømsnes i Valnesfjord.  

“Vi former nye Strømsnes” er en oppfølger av 
stedsutviklingsseminaret som ble avholdt i januar, 
som hadde fokus på hele Valnesfjord og resulterte i 
innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.  

I forkant av dagen var innbyggere, utbyggere, 
planleggere og politikere invitert til å delta i denne 
felles idèmyldring for utvikling av Strømsnes. Over 
40 engasjerte og motiverte deltakere møtte opp 
denne lørdagen. 

Rapporten er utarbeidet i etterkant av workshopen 
og oppsummerer idèer, visjoner, diskusjoner og 
konklusjoner fra dagen. 

 

Bildene i denne rapporten er tatt av 
Michele Widerøe og Rakel Fredriksen. 

Rapporten er utarbeidet av Rakel Fredriksen,  
Asplan Viak, Tromsø. 

01.10.2015



BEGEISTRINGSFOREDRAG
med ROAR SVENNING 

Bygda 2.0
Roar Svenning fortalte om sine egne prosjekter og 
erfaringer med bygdeutvikling i hjembygda 
Stokkøya/Stokksund på Trøndelagskysten. Ut-
vikling av restaurant, pub, overnattingssteder og 
hyttefelt. Stokkøya tiltrekker seg i dag folk som 
kommer tilreisende langveisfra for å oppleve det 
Stokkøya har å by på. 
(www.stokkoy.no) (www.bygda20.no)

Han forklarte videre hvordan god arkitektur er en 
av suksessfaktorene for at Stokkøya fungerer. De 
bygde anleggene er tegnet blant annet av arkitekt-
kontoret Pir II Arkitekter. Han har i tillegg invitert 
både grupper av arkitektstudenter og arkitekter fra 
andre  deler av verden for å komme med sine ideer 
til hvordan en kan bygge og bo på Stokkøya. Det er 
“sunt og godt” å få med blikket utenfra.

Roar Svenning hadde fl ere gode og klare budskap 
til Valnesfjord:

- Bygder trenger møteplasser! Ikke minst for de 
som kommer nye til bygda og trenger nøytrale sted-
er som cafeer/pubber/restauranter for å treffe folk. 

- “Mat har kommet for å bli!”. Viser til FAO-rapport 
“How to feed the world 2050”* som beskriver 
hvordan verden står ovenfor utfordringer med både 
ekstrem urbanisering og befolkningsvekst. Men 
dette gir også fantastiske muligheter. Mat er både 
en livsnødvendighet og en sosial markør. 
“Hva med MIDDAGSTOGET til Valnesfjord”?! Der 
folk setter seg på toget fra Bodø etter jobb. For 
å komme til Strømsnes og spise et godt måltid, 
basert på lokale rådvarer. Og drikker vin. Og setter 
seg på toget tilbake til Bodø igjen!

Og gjennomføring av slike ideer? Ha rett person på 
rett sted. Du har folk som er gode på å skape ideer, 
men elendige på gjennomføring og drifting. Og 
omvendt. Han poengterte viktigheten av at bygda 
opererer som et kollektivt team. En må samarbeide 
og ha en proaktiv rolle for hverandres business, 
og viser til “Skobutikkprinsippet”. Roar Svenning 
appellerte til den enkelte i forsamlinga som med-
borgere og minner om hva en kan gjøre med den 
kraft som bor i hver og en av oss:

Vær tydelig! Ta i!
Og, baser deg på at  prosjeket blir 

en suksess!



PROGRAM FOR DAGEN

“VI FORMER NYE STRØMSNES” 
19.09 kl 10-17

10.00- 10.45 Intro/ velkommen
      Liten presentasjon NODA/Michele
      Liten presentasjon AV/ Rakel
      Hva skal skje og hva ønsker vi å oppnå
    
    
10.45- 11 Inndeling i grupper (ca 6 stk pr gruppe)
      Oppvarmingslek

11.00- 12.00 KVIKKOPPGAVER 1, 2 ,3 og 4
      1) Hva er de gode kvalitetene ved
            Strømsnes? Hva gjør det godt å være            
                     her?
      2) Hva er Strømsnes sin identitet?
      3) Hvor er de gode stedene på                                                                           
                Strømsnes? 
      4) Hva trenger Strømsnes for å utvikle 
                       sitt sentrum videre?

12- 12.30 GJENNOMGANG/DISKUSJON
     sirkler oss inn på kartet. Stikkord å ta     
                  med oss i videre diskusjoner.  

12.30-13.00 PAUSE/ LUNSJ

13.00-14.10 OPPGAVE 5 og 6
       5)Grupper delt inn etter interessefelt.  
          Basert på oppgave 1-4 ble følgende  
          tema defi nert:
          Straumen/strandpromenaden, park 
          ering/trafi kk, møteplasser/offentlige  
          rom, barn/unge/lek, forskjønning/  
          utsmykning, næringsutvikling,            
          omdømme og identitet og strategi for  
          videre gjennomføring.       
      6) Sirkuler grupper. Halve gruppa blir, 
                   andre halvdel sirkulerer til et annet  
       tema de er opptatt av. TEST IDÉER! 
 
14.10- 14.20 kort pause

14.20- 16 Gjennomgang, oppsummering,
      diskusjon og KONKLUSJONER
      Bilder, mulighetsskisser og tekst som  
      beskriver ideer å jobbe videre med!

16- 17 Vegen videre



INTRODUKSJON/
PRESENTASJONER

Hanne Løkås Vigård
“SÆRMILJØUTVALGET”/ NÆRMILJØUTVALGET

Hanne ga en fi n introduksjon til dagen og 
hensikten med workshopen denne dagen. Hun 
ga også en liten innføring i noe av det arbeid som 
tidligere har vært gjort i forbindelse med stedsut-
vikling i Valnesfjord. 

Michele Widerøe
NODA

Michele fortalte om organisasjonen NODA og 
NODAS målsettinger. Formålet er å bygge og utvikle 
kompetanse om og innenfor design og arkitektur i 
nord; både hos offentlige og private beslutningstak-
ere, blant barn og unge og hos den enkelte borger, 
slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler 
i en samfunnsutvikling for fremtiden. 
Viste bilder fra arrangementer samt en gode 
eksempler på god design og arkitektur. Et viktig 
budskap fra Michele: Bruk profesjonelle! 

Rakel Fredriksen
ASPLAN VIAK AS

Rakel er “kaospilot” for dagen og informerte om 
dagens opplegg. Som landskapsarkitekt er hun 
særlig opptatt av mellomrommene mellom husene, 
det store teppet som binder alt sammen. Målet for 
dagen er å konkretisere ideer og til hjelp i dette ble 
følgende verktøy/begrep ble introdusert:
- Forutsetninger: Være bevisst på hvordan det 
eksisterende kan bedres gjennom å legge til nytt.
-Klima/ lokalklima. Utnytte de gode stedene, 
forbedre de utsatte områdene.
-Skala: Skape gode rom for mennesker gjennom 
bevisst holdning til skala.
-Flerbruk og hybrider både næringsmessig og i 
forhold til den bygde, fysiske strukturen.  
-Tør også å tenk smått: Små grep er lettere å igang-
sette og kan fungere som “akupunkturpunkt” for  
sette i gang aktivitet og større prosesser. 
 



KVIKKOPPGAVE # 1
“Hva er de gode kvalitetene ved 
Strømsnes? Hva gjør det godt å 
være her”

Gruppe 1
Sentralt. Kjentfolk. Samlingsplass. Har forbedrings- 
potensiale. Nærhet til sjøen. Gode sol og lysforhold. 
Gode turmuligheter. Variert næring og nyetablering. 
Mange muligheter. Brua.

Gruppe 2
Brua. Straumen. Rundkjøring. Ny-butikken. 
Turløypa. Er trillevennlig: alt i rullator-avstand! Leke-
plassen. Lekevennlig. Kafe og kiosken.

Gruppe 3
Elveosen og straumen. Landbruk. Det er god plass 
her. Lite støy. Bynært. Trafi kkpunkt. Nært frilufts-
områder. Brua. Grøntområder. Næring i sentrum 
(vedproduksjon og gulrøtter) 

Gruppe 4
Mulighetene for videreutvikling. Lite trafi kk. Gode 
kommunikasjoner. Nærhet til vann. Grønne lunger. 
Kafe/butkk. Helse og sosialsenter. Omsorgsboliger. 
Boliger i sentrum. Kveldssola. Nærhet til natur. God 
stemning blant folk. Håndverksbua med butikk og 
kafe. Boligbygging. Den nye skolen som kommer 
med gang og sykkelvegforbindelse.

Gruppe 5
Folk! Ressurssterke folk. Brua, i seg selv. Aktivt 
landbruk. 30-sone (fartsgrense). Organisasjon-
sliv som er synlig. Nært til fjell. Fint med fabrikk i 
bygda.

Gruppe 6
Sted med et ekte sentrum! Positiv utvikling både 
fysisk og “mentalt”. Kafeen som er i utvikling. 

  

Næring som folk støtter 
opp om!

Tur- og friluftslivsmuligheter! 
Brua! 

Osen og straumen! 
Landbruk! 

Solforholdene! 
Ressurssterke folk!



KVIKKOPPGAVE # 2
“Hva er Strømsnes sin identitet?”

Gruppe 1
Gjennomsyret av positivitet! En postitiv identitet. 
Er sentrum i bygda. Kiosken. Motorsykkel. Fisk i 
Straumen.

Gruppe 2
Softis. Hamburger. Transit. Møsbrømlefsa.

Gruppe 3
Preget av Rv 80- spøkelset. Trafi kk-knutepunkt. Få 
sosiale møtepunkt. Er litt dødt. Gårdsbruk og land-
bruk. Kulturhaugen. Miks av gammelt og nytt. 

Gruppe 4
Møteplass og sentrum for bygda. Handelsplass.
Utdatert/gammeldags og nedslitt. Utstrakt og 
utydelig. Vi trenger en ny identitet.

Gruppe 5
“Et sted man kjører forbi”. COOP? Mye asfalt, mye 
parkering. Vennlighet. Møteplass og handel. 
Landbruk og gulrot. 

Gruppe 6
Landsbyen! Bygdeidentiet? Haukland, butikk som 
ikke fi nnes lenger.

Landsbyen!
Gulrot og soft-is!
Transit og trafi kk!
Gammelt og nytt!

Vennlighet!



KVIKKOPPGAVE # 3
“HVOR er de gode stedene på 
Strømsnes?”

Gruppe 1
Langs Straumen. Kulturhaugen. Skurkekroken.

Gruppe 2
Bussholdeplassen. Jernbanestasjonen. Kioskområ-
det. Kulturhaugen. Sjøgata (til idrettsplassen).

Gruppe 3
Brua/ badeplassen. Biblioteket. Straumen. COOP. 
Fotballbanen. Akebakken. Lekeplassen. Kiosken.

Gruppe 4
Kommunal eiendom (mot vannet). Kiosken. 
Biblioteket. Kulturhaugen. Togstopp. COOP. 
Bedehuseiendommen.

Gruppe 5
Kulturhaugen. Håndverksbua. Biblioteket. Leke-
plassen. Kafe på kiosken. Softisparken. Brua og 
utsikta fra brua. Hopping og bading fra brua. 
Lørdagskafeen. COOP. Han Sylte. Sjøgata. 
Kunstgressbanen. 

Gruppe 6
Strandpromenaden. Indrefi leten ved Straumen.
Kulturhaugen. Vedlageret. Brua. Han Sylte kolonial 
som åpner med lokale varer og dagsfersk bakst og 
utvalgt import

  

Brua!
Kiosken!

Lekeplassen!
Biblioteket!

Kulturhaugen!
Sjøgata!

Jernbanestasjonen!
COOP!



KVIKKOPPGAVE # 4
“HVA trenger Strømsnes for å 
utvikle sitt sentrum videre?”

Gruppe 1
Sted for ungdom. Formelle og uformelle møteplas-
ser for alle. Gode trafi kkale løsninger. Infoskilt. 
Boligfortetting. Rekkehus. Utleieboliger. Universell 
utforming. Mer næring i sentrum. Tilrettelegging for 
handikappede og rullestolbrukere. 

Gruppe 2
Helhetlig plan. “Flerbruksparken”. Kunst i det 
offentlige rom. WOW-effekt. Møteplasser. Scene/ 
Kunst. Trær og busker, (trær med og uten frukt). 
Dugnad. Kolonihage. Universell utforming. 
Brann-puben ( i gamle brannstasjonen). Sovesteder 
(trehotell eller hotell i trærne!?). Kontorhotell. Flere 
spiseplasser. Bakeri. Penger.

Gruppe 3
Pub/Spisested. Bakeri. Stramme opp området ved 
ved-produskjonen. Bruk av trær til å stramme opp 
bystrukturen. Sti langs staumen. Gapahuker langs 
denne.  Belysningsplan. Bedre traffi kal avvikling, 
maling. Aktivitetspark. Aluminiumsplater med 
historiske bilder. Brygge. HC-fi skeplasser. Skilting. 
Spektakulær arkitektur for gammelbanken og sko-
letomta (WOW!). Kolonihage. Simon Slåttviks plass. 

Gruppe 4
Torg (fi ne benker, lekeplass, salgsboder, fontene, 
pavilijong). En bedre eller sterkere identitet. Ut-
vikling av trafi kale løsninger (skilting, parkeirng, 
busstopp). Aktiv god infotavle. Forskjønning av 
eksisterende bygg. Spenstig arkitekttegnet brygge. 
Signalbygg (WOW!). Noe spektakulært som får folk 
til å komme på besøk. 

Gruppe 5
Hovedskilt til Strømsnes. Blikkfang (Tower/ Golden 
Gate). Gjestebrygge og båtutsett. Tilrettelagt bade-
plass. Ungdomsklubb i Fossumkollektivets hus ved 
Straumen. Tuftepark. Scene. Tilkobling til stinettet. 
Oppgradert togstopp. Flere sitteplasser. Mekkested 
for ungdom i brannstasjonen.

Gruppe 6
Landsby-pub. Sted for ungdom. Ny skole og fl erb-
rukshall. Strandpromenade. Revisjon av asfaltstrip-
en, kraftig revisjon av vegen. Noe spektakulært- 
WOW! Et sted med skjerming mot været. En 
borgermester. 

Landsbypub!
Sti langs straumen!

Infotavle!
WOW-effekt!

Møteplass for ungdom!
Trær, grønt og koloni-

hage!
Trafi kkrevisjon!
Boligfortetting!



PAUSE OG MINGLING

Pauser er viktige. Både for å få opp blodsukkeret, 
mingle og studere tegningene som viser de lokale 
skoleelevenes visjoner for Strømsnes.

Sannsynligvis verdens beste gulrøtter

Flotte tegninger av fremtidsvisjoner 

Lunsjtid for en hardtarbeidende gjeng

Og takk til det fantastiske kjøkkenteamet!

Her er det meste tenkt på! Også 
stien langs Straumen



TEMAOPPGAVER (#5 + #6)

Etter gruppenes arbeid før lunsj, ble det valgt ut 
noen tema som utkrystalliserte seg som særlig 
viktige. Deltakerne fordelte seg etter de interesse-
felt de var særlig opptatt. 
Etter en times arbeid sirkulerte gruppene for å 
bidra på andre tema de er interessert i. Dette var 
også en måte å teste ut ideene for nye diskusjons-
deltakere. 
Temaene for videre diskusjon og konkretisering var: 

• Trafi kk, infrastruktur og parkering

• Møteplasser og offentlige rom

• Strandpromenade/ stien langs 
Straumen

• Barn, unge og lek

• Forskjønning/ utsmykning

• Næringsutvikling

• Omdømme og identitet

• Strategi for gjennomføring, 
     vegen videre

Gruppe “Strandpromenade” dannes!

Gruppe “Barn og unge”



TRAFIKK, INFRASTRUKTUR OG 
PARKERING

• Fartsbegrensende tiltak i sentrumssonen: 
Farta må bremses ned. Eksisterende 60-sone 
gjøres om til 50-sone. Dagens 30-sone bør 
fl yttes slik at den begynner før jernbanebrua. 
Elektroniske fartsskilt (som justerer ned farten 
når tunnelen stenger).

• Rette ut vegene i sentrum. Ei rundkjøring 
kunne eleminert to kryss ved kiosken. Disse 
tiltakene vil gjøre sentrum mer oversiktelig og 
trafi kksikkert. 

• Fjerne riksvegpreget til fordel for “Bygdevegen”. 
Smalne bygdevegen til Furnes. 

• Gang og sykkelstier: Fra skolen til Hagenes- 
haugen. GS-veg til Helskog (følger vegen) + 
Strandpromenaden!

• Parkering: Utvide parkering ifm tog/trafi kk- 
knutepunkt. Utvide parkering ved COOP. 
Parkering ved Fossum? Det trengs også sykkel-
parkering.

• Ønsker et samla busstopp ved rundkjøring.

Fra gjennomgang/diskusjon tema trafi kk

Gruppas mulighetsskisse for trafi kkavvikling og parkering i sentrum



MØTEPLASSER/ 
OFFENTLIGE ROM
Generelt: Det er viktig med “generasjonsmøte- 
plasser” (eldrebølgen er mulighetsbølgen!). Det bør 
være tydelighet i arkitektur og budskap. Det skal 
være trivelig å møtes!

1) Et utvidet torg: med amfi , lekeplass, kulturhau-
gen, scene, lørdagscafè og bondens marked.

2) Møteplass for alle generasjoner på bedehustom-
ta. Ute-/friluftslivsaktivitet. Koloni-/andelslandbruk.  
Tomta må sikres! Her er det fl att  og UU-vennlig.

3) Kommunal eiendom ved Straumen: “Brygge 
med hus” som skal ha overbygg, sitteplasser og 
fi skemuligheter. Må skje i samhandling med 
tilknyttede eiendommer og strandpromenaden. 

4) “Vedpubben”. Knyttes til torget. Servere mat og 
drikke med lokal tilhørighet. 

5) “Fritidsparken” med skole og fl erbrukshall, 
fotballbane, skateboard-fasiliteter, sykkelløype, 
fi skeplass og akebakke mm. 

6) Skøytebane og Tuftepark. I samarbeid med Fos-
sumkollektivet. 

7) Ungdomsklubb i samarbeid med Fossumkollek-
tivet. 

8) “Mekkehuset” i brannstasjonen. Sted for alle!

Oppsummering tema møteplasser/
offentlige rom

Oversiktskart over forslag til nye/forbedrede møteplasser på Strømsnes. 



STRANDPROMENADEN/ 
“STIEN LANGS STRAUMEN”

• En strandpromenade må gå helt fra kirka, forbi 
skolen (nedenfor idrettsparken og nausta, til 
gang- og sykkelveg. Fortsetter videre under 
brua, nedenfor vedlageret, og så en sti videre 
mot vannet. 

• “Elvepark” ned til havet.
• Asfaltert sti med gatelys ned til skolen. Grussti 

opp mot vannet. Sikre trygg skoleveg og gir 
samtidig gode naturopplevelser.

• Utvikle landsby-følelsen: “Kardemommeby 
langs Sjøgata”.

• Promenden må få gapahuker, sitteplasser, 
fi skeplasser og båtbrygge.

Fra gjennomgang og diskusjon tema Strand-
promenade/ “Stien langs Straumen”.



BARN, UNGE OG AKTIVITET
• “Flerbruksparken” utvikles for alle brukergrup-

per, men med særskilt fokus på gruppa barn til 
unge voksne. Den må være universelt utformet, 
tilpasset lek for både gutter og jenter. 

• Det trengs en arkitekttegnet, helhetlig plan i 
fl ere trinn. Og husk plan for vedlikehold!

• Aktivitetspark med “Tuftepark”/apegym (ala 
Straumen/Sørfold), skatepark, scene og 
rockebinge, skøyteis på vinteren, benker, 
bålplass og lekeplass. Denne må kobles til 
Strandpromenaden med stier. Samarbeid med 
Fossumkollektivet. Det må planeres ut et fl att 
område for skøytebane. 

• Brua bør få stupebrett festet til konstruksjonen.
• Ungdomsklubb i “Fossumhuset” ved Straumen.
• Mekkeverksted i brannstasjonen. Eksempler på Tuftepark/Apegym, skateram-

pe, kunst, møteplass for  voksne og overbygd 
utescene.

Gruppa stilte med digital presentasjon med eksempelsamling for Flerbruksparken.



FORSKJØNNING/ UTSMYKNING
• Brua er gammel og erverdig. Den bør lyssettes. 

Kanskje bruk av farga lys/lys som skifter farge. 
Det trengs også et infoskilt om brua, plassert 
ved siden av. 

• Hjertebenk, som kan være synlig fra hovedve-
gen

• Mer grønt og beplantning
• Helhetlig materialbruk, hvor skifer er et av 

hovedmaterialene som bør gå igjen. Det fantes 
tidligere et brudd som produserte Valnesfjord- 
skifer!

• Hovedtema er skulptur, skifer, lys, grønt og lek
Presentasjon av forskjønningsplan for Strømsnes.



NÆRINGSUTVIKLING

• Det trengs ei næringsforening i bygda. Et 
nettverk som støtter hverandre og har felles 
møtepunkt. For entreprenører og andre utenfra 
som ønsker å søke kontakt.

• Bygge videre på naturopplevelser. Sted for 
salg av “fi skeutstyr, kart og kompass”. Cafè på 
Nattmålstua.

• Spahotell/konferansesenter i forbindelse med 
Lises restaurant.

• Få opp aktiviteten på alpintsenteret. 
• Det trengs overnattingsmuligheter i form av et 

hotell/motell 
• Sats på landbruk. Bygg videre på gulrot-

produksjoen. Ysteri? Slakteri?
• “Aktivitet skaper aktivitet!”

Presentasjon av ideer for næringsutvikling på 
Strømsnes



IDENTITET OG OMDØMME

• En bygdeidentitet for det 21. århundre!
• Hvilket omdømme ønsker vi? Stikkord er raus- 

het, integrering, snill og landsbyidentitet.
• Det er det vi GJØR som GIR oss et omdømme.
• Han Sylte kolonial åpner den 17. oktober. Lokal-

maten kommer og mye er i ferd med å skje!
• Vi har allerede i dag en kulturell identitet. 

Mange er aktive innenfor idrett og musikk. 
• Strømsnes er TILGJENGELIG og vi må bygge vi-

dere på dette. Strømsnes skal være tilgjengelig 
for oss som bor her og tilgjengelig for de som 
ønsker å komme hit. Dette er både fysisk som 
et universelt utforma og tilgjengelig sted, men 
vi skal også være kulturelt tilgjengelig. 

• Vår bygdeidentitet for det 21.århundre er der-
for: GRØNN, KULTURELL, TILGJENGELIG.

• I Valnesfjord er bygdedyret forvirra! Det foreslås 
derfor en årlig seremoni: “sprenging av bygde- 
dyret!”

Presentasjon av temaet identitet og omdømme



STRATEGI FOR 
GJENNOMFØRING OG VIDERE 
PLANLEGGING

• Strakstiltak: Skilting til Valnesfjord og skilting til 
Strømsnes. I tillegg trengs det skilting til ulike 
fasiliteter. Ta initiativ til møte med kommunen 
angående “synkegrunn” rundt kiosken. 

• Det er behov for en helhetlig plan, som tar for 
seg fl ere etapper av utvikling. Hva vil en slik 
plan koste? Få utarbeidet skisser for søknad 
om fi nansiering! Her må det prioriteres hva 
som er mest stategisk viktig. Det må også ut-
vikles en tidslinje for gjennomføringsplan.

• Planverket som allerede er vedtatt må brukes. 
Det trengs tilstrekkelig kapasitet i det kommu-
nale systemet. I dag er behandlingstiden for 
lang. Gode prosjekter strander fordi næringsut-
viklere og utbyggere er avhengige av fremdrift. 

• Nærmiljøutvalget (NMU) må spille på lag med 
alle tomteeiere og næringsdrivende og bidra 
til å skape positivitet. Språk og argumenta-      
sjon må avpasses. NMU må ha tett dialog med 
fylkeskommune, kommunal planavdeling og 
politikere. Det må i samarbeid søkes om steds- 
utviklingsmidler fra Nordland Fylkeskommune. 

• Kontakt Statens vegesen. Kan de bidra med 
å “rydde opp” etter omlegging av Rv 80? Det 
må søkes om midler for trafi kksikkerhetstiltak 
i Strømsnes sentrum. Søknad gjennom Fauske 
kommune til fylkets trafi kksikkerhetsutvalg.  

• Vi må være politisk våkne! Bidra i beslutnings- 
prosesser. Lobbyvirksomhet på mange måter 
og på ulike nivåer: Èn til èn, ovenfor partier og 
ovenfor administrasjonen. 

• Synliggjøre Nærmiljøutvalget som bygdas        
talerør. Kan en ha en underforening til NMU 
som fungerer som næringsforening? Vi må 
utfylle hverandre, spille hverandre god og dele 
på markedet. 

• NMU tar initiativ til møte med Fossumkollek-
tivet om sambruk, og med Fauske kommune 
angående Kulturhaugen.

Presentasjon av strategi for gjennomføring og 
videre planlegging. 

• næringsliv, 
• grunneiere
• landbruk

• Forankring av ideer 
og kunnskap

• Penger fra stiftelsen
• Dugnad

OFFENTLIGE 
MYNDIGHETER

(politikere+ 
adm. + NFK)

BYGDEFOLK
OG FRIVILLIGE

+ NMU 

KRAFT!



OPPSUMMERING
Representantene fra Strømsnes snakker som inn-
byggere i en liten by og deler i stor grad ideene av 
hva som skal til for å bli litt større, litt mer urban og 
få enda høyere bokvalitet på stedet.

Workshopens diskusjoner viser at det settes stor 
pris på det som fi nnes av treffpunkter i bygda, både 
utendørs og innendørs. Et trekk som er tydelig er at 
mange ønsker mer av kvaliteter en allerede har på 
stedet. Det knytter seg blant annet stolthet til både 
landskapskvaliteter og eksisterende næringsdrift.  

Det fi nt å kunne observere at under “gode steder 
på Strømnes” nevnes plasser som har opplagt 
utviklingspotensiale som offentlig sted, som for 
eksempel “Sjøgata” og bedehustomta.

Landsbybegrepet som dukket opp i fl ere diskus-
jonen er treffende for Strømsnes, og kan være 
fruktbart å undersøke hvordan en kan gå videre 
med dette begrepet som identitetsskaper. 

Strømsnes er et sted med mye å bygge videre på. 
Det har et lite sentrumsområde, med relativt få 
bygg, men med klare urbane kvaliteter. Rundt ligger 
landskapskvaliteter med stor verdi og som bidrar til 
å gi god livskvalitet for mange. 

Ikke minst har Valnesfjord og Strømsnes  
energiske og ressursterke innbyggere som ønsker å 
skape noe. Dette er nok bygdas aller største styrke.

VEGEN VIDERE
Det er mange prosjekter på ønskelista og et stort 
driv og stor vilje blant folk. Spørsmålet mange stilte 
til slutt var “hvordan prioriterer vi”?

Denne rapporten er ment som en “sikring” og ned-
tegning av ideer og diskusjoner. Det er behov for å 
gjøre en videre seleksjon og bearbeiding før neste 
store skritt tas. Forslaget om å utarbeide et fl ytskje-
ma og en fremdriftsplan er fornuftig. 

Til slutt må det legges til at disse workshop-dagene 
også vært en påminner om den kraft som bor i hver 
og en. Vi håper det har inspirert folk til å tro på sine  
id eer og ta til handling for å gjøre Strømsnes til et 
enda bedre sted bo på, være på og å besøke. 


