
VALNESFJORD

Boliger for framtida - bygge, bo og leve i Valnesfjord

lnnlednine

Dette dokumentet er Valnesfjord nærmiljøutvalgs (VNMU) strategi og

tiltaksplan for boligutviklingen i Valnesfjord.

Det favner helårsboliger, fritidsboliger, tomter, husbygg¡ng, utleie og tilflytting.

Status boliesituasionen i Valnesfiord (20131

Det er en jevn etterspØrsel etter helårsboliger, fritidshus og småbruk i

Valnesfjord. Henvendelser kommer fra BodØ, andre deler av landet og fra folk

som allerede bor i Fauske kommune men ønsker seg ny bolig. Det kan synes

som om det er en spesiell interesse for småbruk/gårdsbruk til salgs/leie.

To boligfelt, Furnes Nord og Hageneshaugen, er ferdig regulert men enda ikke

lagt ut for salg. Fauske kommune jobber med en selveid del av Furnes Nord.

Flere lokale grunneiere jobber med egne prosjekter/boligfelt i samarbeid med

profesjonel le utbygge re.

Dagens kjente muligheter for boligbygging omfatter i hovedsak eneboliger. Et

prosjekt med leiligheter istrømsnes sentrum har så langt ikke fått kommunens

godkjennelse.

Det er nylig annonsert nye tomter for hytter/fritidsboliger i Øvre Valnesfjord.

Prosjektets undersØkelser tyder på (pr mai 2013) at en del seniorer kan komme

til å ønske seg ny bolig i årene som kommer.
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Dette treneer vi- dette vil vi- dette mener vi (strategier)

Valnestjord trenger flere boliger til innflyttere og etablerere. Suksesskriteriet

for visjonen om 2025 innbyggere i år 2025 er Økning i antall tilgjengelige

boliger. En betydelig befolkningsøkning vil være positivt for Fauske kommune

og for livet i Valnesfjord.

Flere fritidsboliger er også positivt for bygda. Valnesfjord har attraktive

områder fra fjære til fjells for fritidsbebyggelse.

Den spredte bebyggelsen i bygda bør opprettholdes og videreutvikles, med en

blanding av små/mellomstore boligfelt og enkeltstående hus. Nærmiljøutvalget

ønsker en <bukett> med forskjellige typer tomter/hus til salgs eller leie.

Strekningen langs Trivselsveien er nå en ny mulighet. Den kan utvikles med

både fritidsboliger og helå rsboliger.

Valnesfjord har enkelte hus/boliger som ikke er i bruk, verken som helårs- eller

fritidsbolig. Hvis de kan legges ut i markedet for leie eller salg, er det positivt

for bygda. Erfaringene fra andre deler av landet på dette området er

oppløftende.

VNMU ønsker et differensiert boligtilbud for familier, enslige, tilflyttere,

hjemflyttere, a I le a lde rsgru pper, pe rsoner med fu n ksjonsnedsettelser,

innvandrere etc. Utvalget ser gjerne at de forskjellige gruppene blandes i de

samme områdene/boligfeltene. Det er viktig å få til boliger som gir god

totaløkonomi for kjøperne. Vi håper at framtidens boligtilbud i bygda kan

omfatte både eneboliger, hybelleiligheter, rekkehus, leilighetskomplekser (f eks

lavblokk), hytter og sjøhus.

Grunneierne er nØkkelpersoner for framtidig boligutvikling. Utvalget bidrar

gjerne med innspill, dialog, samarbeid mellom aktører og ikke minst

markedsf Øring. Det er positivt at profesjonelle utbyggere vurderer prosjekter i

Valnesfjord, gjerne i samarbeid med lokale grunneiere. Vi ønsker blant annet at

lndre Salten Boligbyggelag utvider sitt tilbud i bygda.

Fauske kommune kan stimulere til boligbygging, og forventes å ta en aktiv rolle

i boligutviklingen iValnesfjord! Et godt samarbeid og en løsningsorientert

d ia log med gru n neiere/utbygge re, mynd igheter, la nd bru ket/rei nd riften,

friluftslivet og andre interesserte om boligutviklingen er nØdvendig.
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KKommunen hor eí sentral rolle når det gjeld å ta tok i bustadsutfordringane>,

Stortingsmeldíng nr 73 (201-2-20L3)Ta heíle Noreg i bruk

( < Reg ional meld i nge n > ). Offentl ige ti lskuddsord ni nger og H usba n kens

mu I ighete r bør utnyttes.

Universell utforming, energieffektive hus/passiv hus, boliger med godt

inneklima og helsefremmende bolig(felt) er positive verdier som VNMU stØtter.

Bygdas fortrinn, spesielt landbruksmulighetene, kan utnyttes til å skape

innovatíve boligkonsepter. Småskala landbruk er en attraktiv livsform som

etterspørres, og kan kombineres med nye typer boligkomplekser som ikke

finnes i Salten i dag. La det vestlandske klyngetunet være til inspirasjon, men

ikke en begrensing for hva som kan utvikles iValnesfjord!Vi tror de riktige

prosjektene kan gi fordeler for alle parter - herunder stØrre avlinger!

Strakstiltak

lnformere befolkningen i bygda, kommunen, utbyggere etc om Bolyst-

prosjektet, og at flere boliger og tilflytting er avgjørende for prosjektet.

Gjennomføres i løpet av 2013.

VNMU oppfordrer til at hus/fritidsboliger, som ikke er bruk verken for bolÍg-

eller fritidsformå1, leies ut eller selges. Egen kampanje lanseres i2013.

Andre tiltak
VNMU etablerer kontakt med Fauske kommune, politisk og administrativt, for å

presentere utvalgets tanker for en innovativ boligutvikling i Valnesfjord

(sommeren 2013).

Fauske kommune, i samarbeid med Bolystprosjektet, oppfordres til snarest å

arrangere et stedsutviklingsseminar om den fortsatte utvikling av Valnesfjord.

www.valnestjord.no videreutvikles med en oppdatert arkfane for informasjon

om boligsituasjonen, markedsføring av tomter og boliger, muligheter for

debattinnlegg om boliger, utlegging av offentlige planer, kontaktnumre etc

(2013).

Prosjektleder gjen nomfører en u ndersØkelse om seniorenes fra mtid ige

bol igbehov / -ønsker (2013).
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Prosjektleder oppretter kontakt med lokale aktører i bolig- og tomtemarkedet -

flest mulig, raskest mulig. Aktørene skal stØttes i den grad prosjektleder

og/eller utvalgsmedlemmer har nødvendige ressurser og kompetanse (løpende

tilta k).

Prosjektleder kontakter lndre Salten Boligbyggelag og Bodø boligbyggelag for å

motivere til videre utbygging iValnesfjord (2013).

Prosjektleder kontakter Forsvarsbygg og Studentsamskipnaden for å undersøke

interessen for boliger iValnesfjord (2013).

Facebook, mediekontakt og lokale oppslag skal benyttes til markedsfqringav

boliger og tomter. VNMU skal gå i bresjen for en helhetlig markedsføring og

samarbeid mellom flest mulig av utbyggernet (løpende t¡ltak).

Henvendelser til VNMU/prosjektleder om tilflytting skal besvares og følges opp,

koordinert med Fauna KFs vertskapsprosjekt og andre etter behov. Det er viktig

at boligbehovet synliggjøres (løpende tiltak).

Evaluering

Dette dokumentet skal evalueres og justeres årlig.

Valnesfjo rd, 2t. mai 20L3

Leder

1 
Verken utvalget eller prosjektlederen skal involveres i hus-transaksjoner på et vis som medfører ansvar av noe

slag, eller berører de funksjoner som f eks meglere og andre selgere/kjøpere normalt står for. Den enkelte

annonsør må derfor oppgi eget navn, telefonnr og epost adresse, og selv besvare alle henvendelser.
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