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Fauske kommunes Bolystprosjekt:

Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling

Bolystprosjektet s undersøkelse om bolig er , «50+ undersøkelsen»

Undersøkelsen begynner høsten 2013 og avsluttes når Bolystprosjektet har

mottatt et tilstrekkelig antall besvarelser. Jo tidligere dere kan svare, jo bedre.

Formålet med undersøkelsen er å:

u ndersøke behovet for nye boliger i Valnesfjord og Fauske for øvrig blant

personer over 50 år .

s kaffe informasjon om hva slags boliger som frigjøres , hvis du/dere

flytter til annen bolig.

m otivere grunneiere/utbyggere til å satse på nye boligprosjekter i

Valnesfjord .

Undersøkelsen , som er frivillig, gjelder alle som bor i Valnesfjord og er født i

19 6 4 eller før . Par kan enten levere samlet besvarelse, eller hver sin. En av

personene i et par kan være under 50 år (født i 1965 eller senere) .

Bolystprosjektet trenger svar fra flest mulig, uansett hva slags bolig de har i dag

eller ønsker for framtiden .

Svarene skal ute lukkende benyttes til undersøkelsen og ikke til andre formål .

Du/dere skal ikke fylle inn navn. Svarskjemaene skal likevel oppbevares på

sikkert vis (låst stålskap) . Intet som kan tenkes å identifisere de som svarer, skal

offentligjøres eller gjøres tilgjengelig for noen andre . Utfylte skjema skal

makuleres når undersøkelsen er ferdig og informasjonen er lagt inn i statistikk .

Svarene vil ikke bli brukt før Bolystprosjektet har så høyt antall respondenter a t

enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes i statistikken.
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Skatt Nord/Folkeregisteret har godkjent bruk av offentlige navn- og 

adresselister til denne undersøkelsen. Fauna KF/Bolystprosjektet er pålagt av 

Skatt Nord å informere om at det ikke er tillatt å purre mer enn en gang for å få 

svar, og at intervjuobjektene kan la være å svare på enkelte spørsmål etter eget 

ønske.  

 

Om utfyllingen: 

Ta deg/dere godt tid til å fylle ut undersøkelsen. Ring gjerne Bror Myrvang 

mobil 48174683 og be om veiledning. De fleste spørsmålene kan besvares med 

kryss. Du/dere kan i tillegg fylle ut tekst hvis ønskelig.  
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1. Alder: 

Sett ett kryss til høyre for pr person.  

Alder: 

Mellom 50 og 60 år  

Mellom 60 og 70 år  

Mellom 70 og 80 år  

Over 80 år  

Alder ektefelle, 
samboer eller 
partner: 

Mellom 50 og 60 år  

Mellom 60 og 70 år  

Mellom 70 og 80 år  

Over 80 år  

 

2. Nåværende bolig? 

Hva slags bolig bor du/dere i nå? Sett ett kryss til høyre, eller beskriv med egne 

ord: 

Bolig på gårdsbruk, i drift  

Bolig på gårdsbruk, ikke i drift, men jorda leid ut  

Nedlagt gårdsbruk/småbruk  

Enebolig  

Leilighet  

Annet (beskriv): 
 
 
 
 
 

Er boligen eid eller leid, sett ett kryss til høyre: 

Jeg/vi eier boligen  

Jeg/vi leier boligen  
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3. Ønsker du/dere å bli boende der du/dere nå bor? 

Sett ett kryss til høyre, eventuelt beskriv med egne ord. 

Ja, i all overskuelig framtid  

Nei, jeg/vi ønsker å flytte til annen bolig  

Beskriv: 
 
 
 
 
 
 

 

4. Ønsket framtidig bosted? 

Hvis Nei på spørsmål 3, hvor planlegger du/dere å bo?  

Annen bolig, et eller annet sted i Valnesfjord  

Strømsnes   

Sulitjelma  

Fauske  

Bodø  

Annet sted i Norge, utenfor Fauske kommune  

Utlandet/Syden (f eks Spania)  

Annet (beskriv): 
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5. Ønsket boligtype? 

Hvis Nei på spørsmål 3, hva slags type bolig ønsker du/dere å flytte til?  

Enebolig  

Leilighet  

Leilighetsbygg, sammen med andre i samme situasjon/livsfase  

Hvor mange soverom trenger husstanden?  

Annet (beskriv): 
 
 
 
 
 
 

 

6. Omsorgsbolig 

Hvis Nei på spørsmål 3, er det aktuelt for deg/dere å søke på omsorgsbolig i 

Valnesfjord? Sett ett kryss. 

Ja  

Nei  

Vet ikke  

Er det aktuelt for deg å søke på omsorgsbolig i andre deler av Fauske 

kommune? Sett ett kryss. 

Ja  

Nei  

Vet ikke  

 

Ønsker ikke å svare  
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7. Tidspunkt for flytting 

Hvis Nei på spørsmål 3, omtrent når ønsker du/dere å flytte? Sett ett kryss. 

Snarest mulig  

1-5 år  

5-10 år  

10 år eller mer  

Vet ikke  

Ønsker ikke å svare  

 

8. Egenskaper ved ny bolig 

Hvis nei på spørsmål 3, hvilke egenskaper ved ny bolig er viktigst for deg/dere? 

Kryss av de 4 - fire - viktigste. 

Lave etablerings- og bokostnader  

Nærhet til butikk og andre serviceinstanser  

Muligheter for sosial kontakt (fellesrom nært boligen)  

Nærhet til offentlig transport – muligheter for å leve bilfritt  

Nærhet til kafe, pub eller lignende  

Nærhet til barn, barnebarn og/eller andre familiemedlemmer  

Nærmest mulig nåværende hjem og bolig  

Nærhet til mosjonsmuligheter og rekreasjonstilbud  

Annet: 
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9. Hva skjer med eksisterende bolig hvis og når du/dere flytter? 

Sett ett kryss, eventuelt besvar med egne ord under «Annet». 

Ønsker ikke å svare  

Vet ikke, fordi andre har råderetten over den  

Ingenting – lar den stå ubrukt inntil videre  

Beholder den som fritidsbolig for eget eller familiemedlemmers bruk  

Leier den ut til familie, slektninger eller venner  

Leier den ut i det åpne markedet   

Selger/overdrar til familie, slektninger eller venner  

Selger den i det åpne markedet  

Annet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.  Ønske om informasjon om nye boligprosjekter 

Sett ett kryss: 

Ja, ønsker informasjon om nye boligprosjekter i Fauske kommune  

Nei, ønsker ikke informasjon om nye boligprosjekter i Fauske 
kommune 

 

Hvis du/dere sier «Ja» ovenfor, kan prosjektleder Bror Myrvang kontaktes på 

telefon 48174683.  

På sikt kan utbyggere få presentert boligprosjektene sine på 

www.valnesfjord.no. 

http://www.valnesfjord.no/
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11.  Behov for rådgiving.  

Kjøp, salg og leie av boliger er kompliserte saker. Sett ett eller flere kryss hvis 

du har behov for rådgiving: 

Ja, behov for rådgiving om kjøp av bolig, herunder finansiering.  

Ja, behov for rådgiving om salg av bolig.  

Ja, behov for rådgiving om utleie av bolig.   

Ja, behov for rådgiving om å leie bolig.  

Andre rådgivingsbehov (beskriv): 
 
 
 
 
 

Hvis du/dere sier «Ja» ovenfor, kan prosjektleder Bror Myrvang kontaktes. 

12.  Andre boliger: 

Disponerer du/dere annen bolig i Valnesfjord enn den du/dere selv benytter?  

Det kan være hybelleilighet/bileilighet, enebolig, gårdsbruk/småbruk. Sett ett 

kryss til høyre, eventuelt svar med egne ord nederst. 

Ønsker ikke å svare   

Nei  

Ja, den/de er utleid for boligformål  

Ja, den/de disponeres av meg selv eller andre til fritidsformål  

Ja, boligen står tom/benyttes ikke til andre formål enn lager og 
lignende 

 

Hvis ja; type bolig: 

Kommentarer: 
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13.  Annet du ønsker å formidle til Bolystprosjektet? 

Hva som helst som angår boliger. 

Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oversendelse/levering 

Takk for at du/dere tok deg tid til å fylle ut denne undersøkelsen. Den skal 

sendes til: 

Fauna KF 

v/prosjektleder Bror Myrvang 

Pb 326 

8201 Fauske 

 

Undersøkelsen kan også leveres til Bolystprosjektet i Fauna KFs lokaler i 

Sjøgården, Sjøgata 70, Fauske. Utfylt skjema kan også skannes og sendes som 

epost til bror@faunakf.no. 

Fauske kommune har saksbehandlere som kan bistå med informasjon om 

boligtilpasning, boligtilskudd, bostøtte med mer. Ring 75 60 40 00 og be om å 

få snakke med en boligkonsulent. For nettbrukere; se 

www.fauske.kommune.no og klikk «Tjenester» og deretter «Bolig». Direkte link 

er her: http://www.fauske.kommune.no/bolig.4590986-130890.html. 

Med vennlig hilsen 

 

Bror Myrvang/Prosjektleder 

http://www.fauske.kommune.no/
http://www.fauske.kommune.no/bolig.4590986-130890.html


8215 Valnesfjord – om du synes du har fortjent det                                            Side 10 
 

FORTROLIG når utfylt 

Om Valnesfjord nærmiljøutvalg, Bolystprosjektet og framsnakking 

 

Fauske kommunes Bolystprosjekt skal bidra til økt trivsel og tilflytting til 

Valnesfjord. Valnesfjord hadde ved prosjektets oppstart 1.481 innbyggere. 

Bolystprosjektets visjon er at dette tallet skal økes til 2025 innen år 2025. Selve 

prosjektet er finansiert til våren 2016. Da skal grunnlaget for en tjenlig 

lokalsamfunnsutvikling være lagt. 

 

Valnesfjord nærmiljøutvalg og prosjektleder Bror Myrvang jobber sammen om 

boliger, infrastruktur, friluftsliv, skole og flerbrukshall, næring, landbruk, 

landskap, tilflytterservice og stedsutvikling generelt. Bolystprosjektet har en 

styringsgruppe som består av Gudrun Hagalinsdottir, Nansy Schulzki, Tom-Vidar 

Karlsen og Kristian Amundsen. Prosjektet mottar økonomisk støtte fra 

Kommunal- og regionaldepartmentet, Nordland fylkeskommune og Fauske 

kommune. I tillegg støtter Salten regionråd arbeidet med et ildsjelsnettverk for 

Salten. Nettverket ledes av Heidi Zakariassen (Fauna KF) i samarbeid med 

Valnesfjord nærmiljøutvalg med flere. 

 

Aldersgruppen 50+ er svært viktig for samfunnsutviklingen, og Bolystprosjektet 

er glad for all kontakt vi kan få med dere. Dere er alltid velkomne innom 

kontoret på Fauske, og prosjektleder kan inviteres til møter mm i bygda. Flere 

bedrifter, grunneiere og enkeltpersoner har allerede benyttet seg av kontakten 

med prosjektet. Kom gjerne med innspill og meninger. 

 

Det er ikke nødvendig med internett for å holde kontakten med oss. Hvis du 

har nett finner du informasjon om Valnesfjord på www.valnesfjord.no. Fauna 

KF har eget nettsted; www.faunakf.no. Både Valnesfjord nærmiljøutvalg og 

Fauna KF har egne facebook grupper. 

 

Valnesfjord nærmiljøutvalg har TRO på bygda. Troen har blitt sterkere med 

tiden fordi vi har blitt flinkere til å omtale bygda og hverandre positivt. Flere og 

flere utenfor bygda kommenterer hvor positivt alt med Valnesfjord er, og 

framsnakkingskulturen som råder. La oss fortsette med det! 


