
• Tror kanskje mange tenker som meg. Vet ikke helt hva kommuneplanens
samfunnsdel er for noe, og hva slags innspill man skal komme med.
I Sulis roper vi høyt og tydelig om Sagatun, basseng, bevare barnehage og skole,
ha det ryddig og fint over alt (ikke bare pa industriomradet), broyting,
arbeidsplasser, scooterløyper, skiløyper, boliger, osv osv. Hva som er viktig for
oss tenker j eg er ganske kj ent, men poenget med akomme med så mange
innspill når det ikke er økonomi til noe som helst vet j eg ikke..

• Når vi ikke b lir spurt i saker vi mener er viktige for Sulis, både det lille vi har
av næringsliv , og for trivsel generelt, er det vel ikke rart at ingen har svart. Alt
legges ned. Ingenting igjen. Synes ungene på skola hadde sendt inn et bra
forslag, om autv ikle stedet slik at både unge og eldre trives.

Distriktsvennlig kommune med tj enester nært folket fra vugge til grav.
Tilrettelegge for arbeidsplasser, også offentlige utenfor sentrum

L egge tilrette for tilflytting og boligbygging
* Ta vare på Kulturminnene og få stoppet forfallet slik at boliger kan beboes.

Gode fleksible transportløsninger mellom sentrum og distrikt
Kulturskolen inn i skoletiden
Nok barnehageplasser og fleksibel åpningstid slik at folk kan bo i Sulis og

pendle på jobb
Infrastruktur med sikre veier, tunneller, bredbånd til alle og mobildekning

ti lrettelegge for turisme som gir arbeidsplasser
miljotorg og søppelhåndtering for innbyggere og besøkende

g odt samarbeid mellom kommune og frivillige foreninger som skal gi bedre
tilbud til innbyggere lokalt

· p et er litt vanskelig å gripe fatt i enkelte av disse punktene, og komme med
konkrete råd, men hvis j eg skulle gripe fatt i det første punktet om en
"distriktsvennlig kommune med tj enester nært folket fra vugge til grav", ville
det være viktig avite om kommunen fortsatt holder fast på at vi skal være tre
sentrum, Valnesfjord, Fauske sentrum og Sulitj elma? Hvis det er tilfelle, kan vi
planlegge for tj enester fra vugge til grav i alle tre lokalsamfunnene; helsehj elp
for barnefamilier, god barnehage/ skole, aktive lokalsamfunn, kommunalt
parkvesen som vedlikeholder og opparbeider parker og grøntområder ( inkl.
Industriområdet), sørger for brøyting av innkjørsler til eldre (pga trygghet og
trivsel) og gode kollektivtilbud når man må inn til sentrum for legebesøk,
kontor, tannlege osv, slik at ikke folk er nødt til avaere i timesvis i sentrum før
bussen går tilbake. Det er mye som må gjøres, men nå snakker vi om a
planlegge for fremtiden .



/

Hvis kommunen derimot har gått bort fra 3-sentrum, er vi verre stilt. Da er det
meningen vi skal inn til sentrum for det meste. Da må vi ha flere kommunale
boliger for folk som i alderdommen må flytte inn til sentrum pga manglende
tilbud i ytterkantene. (Brøyting, helsehjelp/ hjemmesykepleie osv)
Og så må vi huske at mange av oss som bor i denne ytterkanten av kommunen,
bor i hus med fire etasj er, regnet fra kjeller til og med kvist. Kanskje kommunen
kunne kjopt leiligheter i et borettslag i Sulis? SIik at de/ vi som ikke klarer
brøyting eller vedlikehold av fire etasjer lengre, kan flytte inn i en lettstelt, liten
leilighet over ett plan uten a ga ut på det private marked? Og kunne fortsette a
bo i Sulitj elma.
Ja, dette var ett av punktene "distriktsvennlige kommune ... " AA

· Hadde vart fint med kulturskoletilb ud i Sulis

· Ta tak i industriomradet.
Ta tak i tilbud til barn og unge.
Ta tak i fylkesveier, den er slitt så det holder.
Ta tak i de eldres situasjon.
Ta tak i basseng, bibliotek.
Ta tak i skilt på Furuhaugen og Bursi gruva samt skoge rundt gamle tufter.
Ta tak i gamle hotellet som står og forfaller.

· Lofter blikket og drommer ?
*Gruvebyen skal blåses liv i og bli et nytt industrieventyr med over 100 nye
arbeidsplasser innen 2030.
* Gruvebyen fremstår som et historisk utstillingsvindu som vi er stolt av avise
fram, et must abesoke og et fantastisk sted abo innen 2030 ..
(må omformuleres, men tenker da underforstått at alle hus og bygninger skal
vaere satt istand og det skal bo folk i husan? )
* Gruvebyen har fått et lite sentrum med kafe og små koselige utsalg der bla alle
flinke lokale håndverkere er samlet. ·

Folkets Hus er igjen blitt et praktbygg der det er full aktivitet og i kinosalen
skal vi igjen fylle salen med masse godt kulturliv , Bolsarn Pub er såklart åpen.

P Langvatnet blir det masse aktivitet med båtliv, brygge og grillplasser.
Båtutsett og ei flåte hadde gjort susen.

Sulis-filmen og tiden etter filmen drar masse folk til Gruvebyen og
eksisterende næringsliv blomstrer samt at fleire arbeidsplasser skapes i
Gruvebyen.
* Gruvebyen har skapt så mange arbeidsplasser og innbyggertallet nærmer seg
1000. Boligbygging er i full gang ..



· Bedre lekeparker, basseng pafritiden,kanskje fa ryddet industriomradet arev

my av di gammle byggene før d e en unge eller 2 som skada sa eller d som

værre e.

· Vi maslutt a bygg ned utkant fauske, vi må heller prov a bygg opp omradan
rundt fauske. Hvis kommunen hadd vært med pa ablas liv i friti dstilbudan i

sulis og valnesfjord så hadd di fort kunna okttilflyttinga t il kommunen. Da
husan e billigere hær enn sentralt på fauske, så e muligheten storre forr at folk
kan  få  sæ et boliglån og egen plass abo. så æ mein di burde prioriter sulis og
valnesfjord meir . Ikke bærre kutt på alt av tilbud vi har, da kan di fort opplev fra
flytting. D e tross alt ikke langt til ve rken sorfold eller saltdal kommune. Og sist
men ikke minst, fjæm parkeringsavgiftan på utfartstedan! Kommunen burde
ikke tj æn enda meire pænga på at folk onska abenytt den flotte naturen vi har i

kommunen !

•n et ble j o for ei tid tilbake laga en kulturminneplan .
E det ikke på tide i verksette den?
Og kanskj e informere oss beboere om mulighetene vi har i forbindelse med
restaurering av bygningsmassen som e omfattet.


