
Fauske i fremtida - et aldersvennlig
lokalsamfunn
Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å ta vare på en
aldrende befolkning. Vi ønsker at Fauskes innbyggere skal kunne ha muligheten til å bo
hjemme lengst mulig, og være sjef i eget liv. Alle skal kunne oppholde seg i nærmiljøet,
ha aktiviteter man har lyst til å delta på - og muligheten til å komme seg dit. Målet er at
flest mulig skal kunne være aktive og deltakende i samfunnet, og slik unngå ensomhet
og isolasjon. Gjennom å ta del i denne undersøkelsen, bidrar du til at kommunens
politikere og ledere får enda bedre kunnskap om samfunnet vårt. Sammen kan vi utvikle
kommunen til et mer aldersvennlige lokalsamfunn. Undersøkelsen tar et par minutter.
Alle som deltar forblir anonyme. Med hilsen Fauske kommune

1

Kjønn

Kvinne

Mann

2
Alder

29 år eller yngre

30 - 54 år

55 - 64 år

65 - 74 år

75 - 84 år

85 år eller eldre

3

Aldersvennlige lokalsamfunn skal være en del av agendaen vår de neste årene,
og være noe kommunen jobber for gjennom Kommuneplanen. Det skal jobbes
med flere ulike tema. Hvilke to temaer mener du er SPESIELT VIKTIGE at
kommunen fokuserer på videre fremover?

Utendørsområder og fysisk aktivitet

Bolig (felles boligløsninger, tilgjengelighet, funksjonalitet)

Transport (kollektivtransport, transportservice, gangbare nabolag)

Deltakelse i samfunnet (aktivitet, møteplasser, kultur)

4
Her kan du utdype svar og/eller komme med andre relevante innspill til
kommunens ledere og planleggere:
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1 anonymous 

Møteplasser er viktig for å redusere ensomhet, er trivselsskapende og inspirerer til 

aktivitet. Boformer med fellesarealer kombinert med egne rom har framtiden for 

seg! 

2 anonymous  

3 anonymous Bedre hjelp til eldre pleietrengende som bor hjemme - mer sosialt tilbud til enslige. 

4 anonymous 

Fysisk aktivitet, møteplasser og gangbare nabolag bør selvfølgelig være på plass. 

Men nok sykehjemsplasser, både korttids-og langtidsplasser er svært viktig. Med en 

befolkning som lever lengre, og av den grunn kan være disponert for flere 

sykdommer, MÅ det være plass nok når det trengs, uten uker/måneder med venting, 

eller overligging på sykehus! Korttidsavdelinger må brukes til det de skal, ikke som 

en forlenging av langtidsplasser pga for få plasser. Det bør også huskes på at 

enkelte mennesker, av forskjellige grunner, kan ønske å bo i et sykehjem, selv om 

den "allmenne" oppfatning er at de klarer seg bra hjemme/ikke har stort nok 

"behov" for å få plass. Større fokus på tilbud a'la Solstua, sosialt 

nettverk/møteplass/aktivitet for både hjemmeboende og institusjonsbeboere. 

Trivsel, trygghet, nettverk og delaktighet kan gi "friskere" eldre!! 

5 anonymous 

Kollektivtilbudet slik det er i dag er ikke et reelt tilbud. Det oppleves enklere å 

forholde seg til Bodø som nærby, enn Fauske. Når jeg blir eldre så vil dette være 

avgjørende for hvor jeg bosetter meg. Busstopp/stasjon må være nært 

handelsstedene. 

6 anonymous Tilrettelagte boliger for alle, både aldersmessig og økonomisk mulig for alle. 

7 anonymous Ernæringsrike og gode apetittelige måltider bør det iallefall være god fokus på😍 

8 anonymous 

Det burde være bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere i sentrum og i og på 

institusjoner. Bygger man for fremtiden, så bør det planlegges bedre enn hva det er 

gjort i Buen bl.a. Kartlegge behov før utførelse er viktig. 

9 anonymous 

Alle lokalsamfunnene i Fauske Kommune må bli aldersvennlige, ikke bare Fauske 

sentrum. Det er svært viktig at folk får bo i sitt lokalsamfunn, også etter at de ikke 

kan bo i eget hjem 



10 anonymous
Tilrettelagte boliger Et felles samlingsplass med aktiviteter.. Slipp private frem og
sammarbeid med dem .. valgfrihet når man trenger hjelp.. la man få den hjelpen man
selv mener man trenger... ikke bestem over hva som er hjelp og ikke...

11 anonymous

For å unngå isolasjon og ensomhet, er det viktig å ha muligheten til omgang med
mennesker i egen alder/generasjon. Derfor er det viktig med ev bofellesskap og
møteplasser. Når man er kommet så langt i aldringsprosessen at det blir for slitsomt
å ta ansvar for eget liv, så bør det være mulig å få institusjonsplass.

12 anonymous
Bussforbindelsen i Valnesfjord er svært dårlig. For de eldre som ikke lenger kan kjøre
bil er det svært vanskelig å komme seg f.eks. til Fauske

13 anonymous
Flere felles bolig for eldre . Mange blir ensomme i alderdommen . Kunne vært
bofellesskap medregne rom , men felles kjøkken for bespisning og stor stue hvor de
kunne samles .

14 anonymous

Iforhold til bofellesskap for eldre enslige - tror di da kan bo "hjemme"lengre, holde
seg friskere. Tror ensomhet gjør folk sykere. Når det gjelder kollektivtransport,
muligheter for mennesker som bor i distriktene rundt Fauske kan komme seg til
skole/ jobb i rett tid på Fauske.

15 anonymous

Bokollektiv og dagsentertilbud er også viktig i Sulitjelma. Mange eldre som bor i
gammel bygningsmasse. Trygghet med tjenester nært. For lange avstander for tilbud
i Fauske sentrum. Konkret kan kommunen leie areal i Sagatun og inngå samarbeid
med frivillige i lokalsamfunnet til aktiviteter og dagsentertilbud. Møteplass for eldre
der tilkomst er tilrettelagt. Boløsning tilgjengelig pr idag. Frivillige som kan hente
eldre som ikke kommer seg ut til felles hygge på feks Sagatun. Kanskje samarbeid
med Velforening, nærmiljøutvalg, historielag, pensjonistforening og Sanitetsforening

16 anonymous
Eldre blir utrygge alene, mange ønsker større tilgang til fellesskap, gjerne
bofellesskap, og trenger da færre tjenester.

17 anonymous Det må legges til rette for at eldre kan samles til aktiviteter og lokale utflukter

18 anonymous

Når man er for syk/skrøpelig til å bo hjemme, men for frisk til å bo på sykehjem bør
det etableres bofellesskap av typen «paviljong». Da kan man være sosial hvis man
ønsker det. Det er IKKE nødvendigvis sånn at folk ønsker å bo hjemme når de blir
gammel. Mange, spesielt de som er/blir alene kan fort bli ensomme og utrygge.

19 anonymous

‡ $OOH ILUH SXQNWHQH HU YLNWLJH� ‡+YLV YL VNDO ER KMHP P H OHQJVW P XOLJ� WUHQJHU YL KMHOS
til f.eks snømåking/ brøyting. Slik det er i dag, må vi ut på det private marked og
hente hjelp, og hverdagen om vinteren er uforutsigbar. Den som brøyter må gjøre
ferdig sin egen arbeidsdag først, og vi får kanskje innkjørselen brøytet til kvelds.
‡VNDO YL NXQQH RSSKROGH RVV L Q  UP LOM¡ et, må vi ikke bli nødt til å reise inn til sentrum
for alle aktiviteter. MÅ aktiviteter foregå i sentrum, må vi ha kollektivtransport som
fungerer, ikke slik at en må være flere timer i sentrum før bussen går hjem. Husk
mange aktiviteter er ikke kino eller konserter, men legebesøk, tannlege, nødvendige
ærend på kontorer o.l. Eller besøke venner/ gamle naboer på sykehjem. Og



V\ NHKMHP P HW HU RIWH L VHQWUXP � ‡ 6NDO YL KD P XOLJKHW WLO n Y  UH DNWLYH RJ XQQJn
ensomhet og isolasjon, må det legges til rette for f.eks pensjonistforeninger,
sanitetsforeninger og Røde Korsforeninger som får kommunal støtte til f.eks.husleie
og strøm, de frivillige organisasjoner burde bli løftet opp og TATT MED på råd fra
NRP P XQHQV VLGH� ‡' HW K¡ UHV ILQW XW QnU P DQ VLHU YL VNDO KD P XOLJhet til å bo hjemme
lengst mulig, men da må det legges til rette for det. Kommunen må mer inn i
arbeidet, ikke privatisere arbeidet slik at det blir mindre. Ikke se på KØB i et hvert
tilfelle, men la noe være av samfunnsmessig betydning.

20 anonymous
Universal utforming overalt. I gata og friluftsområder. Få med ergoterapeuter i
planleggingen.

21 anonymous

Støtte prosjekter som Bolyst og legge til rette for utbygging av nye boliger. Åpne
øynene for at Valnesfjord har potensial, blant annet gjennom kort pendlervei til
Bodø. Aldersvennlig gir meg assosiasjoner til at ALLE aldre skal ivaretas, også barn,
ungdom og unge voksne.

22 anonymous
Trenger flere arbeidsplasser på Fauske for at studenter skal flytte hjem igjen etter
endt studie.

23 anonymous

-Mangler lekeplasser og nærmiljøanlegg i nabolagene og sentrumsområder. -Bedre
tilrettelegging og økt sikkerhet for gående og syklende: Utbedre og vedlikeholde
gangveier og snarveier, slik at de også kan brøytes om vinteren. Bygge gangveier og
fortau på veier med stor trafikk, f.eks Leitebakken, Marmorveien og Eiaveien.
Fartsreduserende tiltak, eller nedsatt hastighet i boligfelt. Veier i boligfelt brukes som
skolevei, sykkelvei, gangvei og ikke alle billister tar like mye hensyn. Veiene i
boligfeltene i Fauske er ofte brede og rette, og innbyr til stor fart.

24 anonymous

Dette er jo for de sprekeste eldre. Det som trengs er flere sykehjemsplasser og flere
plasser til avlastning. Flere plasser til de som ligger og tar opp plasser på
sykehusene. Alt det andre er vell og bra. Husk dere som sitter i styre og stell dere blir
gamle en dag dere og.

25 anonymous

Huske på at kommunen består av mere enn bare fauske sentrum/gata. Dersom eldre
skal bo lenge hjemme må perifert strøk også bli tatt hensyn til. Fremkommelighet på
veier vinter, slik at lavterskeltur ut er overkommelig med krykker/ rullator. Flere
benker ute slik at sitte/hvilemuligheter er til stedet. Solstua på Helsetunet gjør en
fantastisk jobb. Mere tilbud som dette med fokus på turer i nærmiljøet vil gjøre
aleneboende eldre uten egen transportmuligheter mere sosial i trygge rammer og
noe å se frem til. Eller forventes det at eldre i distriktet må kjøpe/ flytte til sentrum.
Utfordrende problematikk og noe å ta med seg videre inn i disse planleggingstider.

26 anonymous
Sånn ser jeg det pr i dag. Kan jo hende jeg endrer syn på saken om jeg skulle bli ufør
og hjelpetrengende.

27 anonymous
Legge bedre tilrette for aktivitet utendørs, som blandt annet og fjærne den idiotiske
parkeringsavgiften på utfartsteder.



28 anonymous 

Jeg tenker for deltakelse i samfunnet, så er godt og støttende samspill med frivillige 

organisasjoner, samt en levende og aktiv Frivilligsentral viktig. Både for å få til en 

god bredde i aktiviteter for å utfylle kommunens tjenestetilbud, samt for aktivisering 

av eldre med overskudd til å bidra i aktiviteter. Ellers så er det viktig å oppleve 

trygghet innen å kunne ha gode boforhold tilpasset livssituasjonen, og ha tilgang til 

gode helsetjenester. Også opplevelsen av å være en del av et trygt og varmt 

samfunn er viktig tenker jeg. 

29 anonymous 

Det er viktig å opprettholde bussruter . De ruter som går etter kl 16 også . Man kan 

ikke vær med på noe inne på Fauske om ettermiddag - kveld når man bor utfor 

sentrum . Det går ingen busser og folk uten sertifikat og bil kommer ingen steder . 

Det er sannheta . Dokker må begynn å jobb for distriktene også . 

30 anonymous 

Det må bli enklere for eldre å komme seg ut og treffe mennesker i samme situasjon. 

Det er for mange eldre som er ensomme og deprimert. Dette antar jeg at koster 

samfunnet mer enn å legge tilrette for en aktiv alderdom. 

31 anonymous Bosteder med tilgjengelige gjesterom. 

32 anonymous Omsorgsboliger og tilrettelagt turområder sommer som vinter. 

33 anonymous 
Sosialt samvær, fysisk aktivitet er også viktig for trivsel og velvære. Transport 

kommer òg frem som nødvendig for å komme seg til aktivitet 

34 anonymous 

Vanskelig å planlegge noe når dagens eldreomsorg er helt skakkjørt! Der ventelista 

er enormt lang for å komme inn på heldøgns omsorg og de blir fanget i eget hjem 

med den utryggheten det gir! Samt at pårørende er helt utslitt! Samt at 

sykehjemmet skjermer ned plasser og reduserer grunnbemanningen slik at en verdig 

eldreomsorg i Fauske ikke eksisterer! Mindre trygghet på sykehjemmene der 

fagpersonell blir redusert og det ikke er rom før nødvendig stell eller livsglede! Å 

planlegge noe før dette fungerer blir feil 

35 anonymous 
Mange eldre sitter altfor mye hjemme alene. Liten sosial aktivitet bl a pga at det 

tynnes ut blant venner og kjente 

36 anonymous 
Bygg gjerne mindre leiligheter med fellesarealer til felles trivsel for yngre 

pensjonister. Gjerne med felles arealer som kan leies ved besøk 

37 anonymous 

Lekeplass for barn i sentrumsområdet, parken ville vært en fin plass, samt litt benker 

for voksne som er med barna. At aktiviteter som arrageres for barn og voksne blir 

opplyst mere, synes det er litt lite opplyst hvis det er noe som skjer. 

38 anonymous Tilrettelegging så eldre kommer seg ut på egenhånd både sommer som vinter. 

39 anonymous 

Noe som er veldig viktig er at eldre slipper å bo aleine i store hus og leilighet, det 

trenges noe lignende som paviljongene var. Der de har egne bo enheter men 

fellesbespisning. Det er veldig mange eldre som er underernært for de klare ikke å få 

i seg nok mat når de sitter aleine rundt i sine hus. Dette medfører igjen det blir fler 



fall skader de får problemer med hukommelse vantrifsel depresjoner og angst. Dette 

ser jeg daglig i min jobb. Har snakket med mange eldre gjennom jobben min. Å det 

er veldig få som vil bo aleine, de er redd for å ikke få plass på sykehjem når de får 

behov for det. At de ikke får komme til hjemkommunen etter sykehusopphold. At de 

blir kasteballer mellom sykehuset og hjem for kommune ikke har nok korttidsplasser. 

40 anonymous 

Det var vanskelig å velge bare to alternativ. Det er viktig at godt voksne mennesker 

også har mulighet for å delta på alle områder i samfunnet. Fysisk aktivitet er ei 

forutsetning for å holde seg frisk og bo hjemme (utenfor institusjon) så lenge som 

mulig. 

41 anonymous 
Ensomhet er menneskets verste fiende. Derfor må det offentlige legge til rette for 

lokale bofellesskap, gjerne i samarbeid med andre. 

42 anonymous 
Øke antall institusjonsplasser, gi økt mulighet for korttidsopphold, 

rehabiliteringsopphold og fast sykehjemsplass! 

43 anonymous 
Viktig at bussruter opprettholdes slik at folk fortsatt kan bo i ytterkanten av 

kommunen også etter at de ikke kjører bil lenger. 

44 anonymous 

Sette opp lysløypa i Hauan igjen. Dette er et lavterskel friluftstilbud for innbyggere i 

alle aldre i Fauske kommune. Et av Fauskes mest brukte turområder, der man kan gå 

på ski, beina, sykkel etc. og ikke er til bare for «eliten». Lettgådd terreng og 

tilgjengelig for veldig mange innbyggere i Hauan og Finneid bare rett ut av døra. La 

innbyggerne få økt livskvalitet og bedre folkehelse og få lys i løypa igjen! 

45 anonymous 

Aktivitet i gymsal ledet av f.eks fysioterapeuter Kafé for alle Turmarsj i Hauan Natur 

bingo Senior dans Turn og dans for barn Lan kvelder/natt for ungdom Klubb kvelder 

for tenåringer Gammeldans  Blomster kurs, bytting av planter Tur til Brekke hytta 

eller Gapahuk. Finneidvarden eller Appelsin steinen Barnepark, lørdager 

46 anonymous 

Bo-situasjonen for eldre vil variere alt etter alder og funksjonalitet. Derfor er det 

viktig at det legges til rette for at folk kan få flytte fra sine eneboliger til lettvinte 

leiligheter der andre i samme situasjon bor. Men det MÅ også legges til rette for 

dem som vil komme til å trenge mer hjelp, for eksempel å bo på alders-/sykehjem. 

Nedleggingen av sykehjemsplasser som startet på begynnelsen av 1980-årene var 

en skandale for det norske samfunnet. 

47 anonymous 

Vi er mange eldre i Fauske kommune, som har vært fysisk aktiv, som 

fritidsbeskjeftigelse. Dette dette nyter vi «godt av», som alderspensjonist. 60+ trim er 

et godt tilbud, men også utleie av gymsaler. Ellers er Klungsetmarka og Finneidfjellet 

utrolig bra, i nærområdet. Tilgjenlighet må vedlikeholdes! 

48 anonymous 

1)Funksjonelle boenheter av varierende størrelser(for forskjellige behov). 

Bofellesskap, leiligheter med noe felles inne og uteareal. 2)Boliger ala Bo og 

Servicesenteret på Tverlandet med mulighet for tilpasset hjelp i hverdagen. Vanlige, 

gode kulturtilbud hvor man møter folk i alle aldre. Ikke bare ens egen aldersgruppe. 

Aktivt eldreråd som kan være med å utvikle møteplasser og ulike tilbud. 



49 anonymous 

Tilrettelegging for ny industri som skaper inntekt til kommunen som i neste ledd gir 

økonomi for bedre oppvekstmuligheter og vil bli en bedre kommune å bo i for både 

yngre og eldre. 

50 anonymous 
hele krokdalsmyra. ingen fortau men mange som ferdes langsveien.. der kan det skje 

ulykker snart. 

51 anonymous Det er dårlig bussforbindelse ute i distriktene. 

52 anonymous 
Det er for mye passivitet på sykehjem. Spesielt avdelinger for demente. Det skulle 

vært mulig at dem fikk komme mer ut, eller delta på enkle tilrettelagte aktiviteter. 

53 anonymous Å få leve livet ut på hjemstedet selv om man blir hjelptrengende 

54 anonymous 

Viktig å legge opp til at alle holder seg i fysisk aktivitet noe som vil gi en 

helsegevinst. Tenker at jo bedre fysisk helse de eldre har, jo bedre er de rustet for 

alderdommen og jo mindre hjelp trenger de av kommunen. Viktig med forebygging. 

Tenker også at den psykiske helsen er viktig å ha fokus på siden det er en 

sammenheng. Det er viktig å komme seg ut i frisk luft og få impulser. Trenger ikke 

være for avansert. Tilrettelagte turløyper/stier er fint. Gjerne med benker slik at det 

er mulig å ta en pause for de som vil. Turgrupper kan være fint. Bra tilbud i SKS på 

vinter. Viktig med boliger som er praktiske, trygge og tilpasset eldre. 

55 anonymous 

Tross at samfunnet ønsker og legger opp til at eldre skal bo hjemme lengst mulig er 

det mange elementer som kan bidra til at dette ikke lar seg gjøre,F.eks sykdom, 

ensomhet, utrygghet, lite tilrettelagte boliger og mange eldre har ikke egen familie i 

nærmiljøet. Tilgang på en sosial arena vil være viktig for å redusere ensomhet. 

Tilrettelagte bofellesskap vil kunne imøtekomme både behovet for tilrettelagte 

boliger og sosial kontakt, supert om tilgangen til tilrettelagte uteområder er lett 

tilgjengelig, da ivaretakelse av fysisk aktivitet er nr.1 for å sikre en god psykisk og 

fysisk helse. 

56 anonymous 

Mange eldre sitter mye alene, og kommer seg ikke ut pga dårlig fysisk form. Felles 

boligløsninger med mulighet for sosiale sammenkomster, samt tilgjengelige 

uteområder, det trenges 

57 anonymous 

Alle har rett på en verdig hverdag. Det skal være trygt å bo der en bor og en må få 

den hjelpen en har behov for. I tillegg har har alle rett til å ha en aktiv hverdag og 

ikke passiviseres inne pga av manglende bistand. Det må tilrettelegges for kortere 

og lengre stier som er trygge å bruke for personer i alle aldersgrupper. Å få delta i 

meningsfull aktivitet enten i form av tilrettelagt arbeid, tilpasset fysisk aktivitet eller 

sosiale møteplasser vil bidra til økt sosial fungering, motvirke depresjon i 

befolkningen og øke trivsel i hverdagen. Husk, måten vi tilrettelegger hverdagen for 

barna og de eldre er avgjørende for den generelle trivselen i samfunnet. 

58 anonymous 
Flere, lett tilgjengelige, turstier, uten bratte bakker og motorferdsel. Tilgjengelig for 

alle, rullestoler, barnevogner og joggere. 



59 anonymous 

Tilrettelagte stier for rullator og rullestol har vi, men kan godt ha flere. Gjerne 

benker/bord nær parkeringsplass. En utfordring er tilgang til toalett. Mangel på det 

hindrer mange i å komme seg på tur. Stien i Nordvika er fin, men hadde farlige 

kanter hvor man kunne kjøre utenfor med rullator. Eldre har ofte dårlig balanse. Og 

før undergangen steinheller som var vanskelige å krysse med rullator. Men lenge 

siden jeg var der nå da, så kanskje forandret. 

60 anonymous 
Bevar tilbudene i utkanten , ikke bare fokusere på «Fauske» Alle lover og lyd, ingen 

ting blir hold som dere kommer fram med ved valg!! 

61 anonymous 

1. Lære seg å kommunisere med pårørende av eldre mennesker. Hvordan kan deres 

hverdag bli hvis de får forlenget muligheten for at de blir boende lenge hjemme. 

Kombinasjon at de eldre betaler selv og ved hjelp fra hjemmesykepleien. Slik 

sykehjemmet fremstår i dag er det helt likt et fengsel. Når jeg skal på besøk til min 

mor må jeg gå igjennom vaskerommet med skittentøy før jeg kommer inn i gangen 

på avd. Mørkt innestengt. Min mor som prater og husker det meste blir stengt inne 

på rommet sitt. Det er kulehåndtak til døra som hun ikke får opp. Hvis døra på 

rommet blir lukket klarer hun ikke å vri rundt dørhåndtak og hun er innelåst. Hun 

sier at hun har bodd i Amerika og mange steder. Fauske sykehjem er den verste 

plassen hun har vært. Hun slår opp øynene og blir møtt av pleiere som ikke er 

hyggelig. Hun sier dette klarer jeg ikke. På Buen fikk hun frastjålet koften jeg hadde 

strikket til henne. Plutselig ser jeg en pleier som har den på seg. Hun har brukt den i 

2 år. Jeg fikk kofta tilbake men ingen unnskyldning. Fikk beskjed om å merke 

klærne..... Hun ble tatt til sykehjemmet uten at det ble drøftet med meg...... Hjemme i 

huset når hun bodde der ble både gifteringen og diamantringen borte fra et skap. 

Fikk beskjed fra sykepleier at hun hadde sikkert hjem de et sted. Her må det ordnes 

opp i hvordan ting organiseres 

62 anonymous 

Mange eldre opplever de ikke kommer seg til lege, andre tjenester på Fauske, fordi 

det er et altfor lite bussavganger fra Valnesfjord. Buss rundt bygda, er ønskelig og 

som går videre til Fauske. Mange eldre bor hjemme, og vil gjøre det så lenge de kan. 

Andre ønsker å flytte i leilighet på Strømsnes, men det er rift om slike leiligheter ,da 

det er for få. Det ønskes små leiligheter, for enslige uansett alder, førstegangs 

bosted for unge. Den såkalte Franing marka bak Fossumkollektivet mener mange er 

en ypperlig plass til slike hus/leiligheter. Der er det flatt (,ingen tunge bakker for 

eldre)og nært sentrum. 

63 anonymous 

Viktig med kollektivtransport for alle livets faser. Ved et godt kollektivtilbud vil vi 

kunne bosette flere i litt avstand fra selve sentrum, men de vil kunne ha lett tilgang 

til alt de trenger via kollektivtilbudet. 

64 anonymous 

Her kunne jeg har merket av 3 områder som like viktige. I tillegg til dem jeg har 

krysset av for er Bolig med felles boløsninger og funksjonalitet også meget viktig for 

at vi som begynner å dra på årene skal kunne ha et trygt og trivelig miljø å bo i. 

65 anonymous 

Veldig god tanke at man skal kan få bo hjemme så lenge som mulig, men på samme 

tid så tenker jeg at dette med å ha noen å være sammen med, delta på aktiviteter er 

sunt. Både for kropp og sjel. Hvis man blir sittende hjemme i egne bolig som ligger 



ute i distriktet(vi har en stor kommune) så kan det være vanskelig å opprettholde det 

sosiale nettverket som så mange har behov for. Jeg tenker at for min del så er det 

ikke noe mål i seg selv å bo hjemme lengst mulig! Tror nok at jeg heller vil komme til 

en eller annen form for boligkompleks, hvor det kan være fellesrom, fellesUTErom. 

Lett tilgjengelig mulighet for sosiale møteplasser. Trygghet i at man ikke er alene 

"ute på bygda" Nærhet til et felleskap tror jeg er viktig. 

66 anonymous 

Aktivitet og møteplasser er viktig for metal og fysisk helse. Det å være sammen med 

andre er viktig for det sosiale livet og kan forebygge ensomhet. Det å være ensom 

kan igjen føre til gjenerell dårlig helse, så dette er forebyggende. Aktiveteter kan 

være organiserte trimgrupper både inne og ute, småkonserter (lunsjkonsertene på 

Stormen er en meget populære møteplass, hadde vært topp å få til noe sånt på 

Fauske). Det kan også være grupper der en kan samles i forhold til aktiviteter som 

kunst, litteratur eller bare en sosial arena for å treffe andre. 

67 anonymous 

Mange eldre i dag er ensomme. De som er spreke nok går turer i nærområdet. For 

dem som ikke klarer det er det ofte vanskelig å møte andre, de blir sittende hjemme 

alene, vi bor i et område hvor svært mange ikke har tilgang på offentlig transport 

fordi det mangler busslinjer, de kommer seg ikke fra Valnesfjord/Sulis til Fauske, de 

kan ikke delta på ting som skjer, og da blir de sittende hjemme, ensomme og alene 

og inaktive 

68 anonymous Leilighetshus med vaktmester. 

69 anonymous Flere boliger som er tilpasser mennesker med ekstra behov. 

70 anonymous 

Ensomhet er et utbredt problem blant hjemmeboende eldre. Sosial stimulans og - 

omgang virker forebyggende i så måte, og i sannsynligvis også i forhold til psykisk 

sykdom og demensutvikling 

71 anonymous 

Flere boliger og gode møteplasser (inkl utvidede tilbud innen kulturskole, 

ungdomsklubb, svømming og lignende) så vi tiltrekker oss flere unge mennesker til 

kommunen. Jo flere mennesker vi tiltrekker oss, jo flere ildsjeler og gode ideer får vi. 

Ta vare på de unge og unge voksne, da vokser Fauske og vi får også potensielt flere 

til å ta vare på de eldre. 

72 anonymous 

Kollektivtilbudet per i dag er elendig. Kommunens kulturtilbud er per i dag dårlig. 

Styrk kulturskolen! Sørg for at man kan bo usentralt i kommunen men likevel ikke 

være avhengig av bil for å komme seg til servicetilbud, butikk, skole og jobb. 

73 anonymous 

Flere og bedre boliger, med gode løsninger for eldre. Alt på en flate. Fellesområde 

hvor beboerne kan møtes. Legge til rette for at eldre kan være aktive med diverse 

aktiviteter f.eks. innen sang og musikk, dans, kino, teater, lesekvelder etc. 

Møteplasser med benker og bord (grøntareal) Alle 4 punktene er viktige. 

74 anonymous 

Seniorboliger er uaktuelt for en del eldre på grunn av høye innskudd og høy husleie. 

Mange har lave boutgifter der de bor, men har ikke gjort nødvendige tilpasninger av 

bolig til livsløpsstandard før behovet plutselig oppstår. En del har hensiktsemessige 



boliger, men problemer med å få hjelp til en del praktiske ting som snømåking, 

plenklipping etc, om de ikke har familie som kan bistå. Kanskje kunne 

frivilligsentralen vært en aktør her? 

75 anonymous 

La oss håpe det blir noe matnyttig ut av denne planen, da. Det ville forsåvidt vært en 

av de første gangene. Kommunen har dette med å ansette folk i stillinger som skal 

bidra til noe positivt men som regel blir det hengende i lufta og lite skjer. 

76 anonymous 
Trimgrupper i gymsal og basseng, kafemøter, bibliotek gruppe, felles middagsmøter 

på kafe, sanggrupper (gamle sanger) Viktig at info om det er lett å finne. 

77 anonymous Støtte lag og foreninger som legger til rette for møteplasser og aktiviteter. 

78 anonymous 

Boligløsninger, tilgjengelighet og funksjonalitet er noe man burde tenke på for at 

den som bor der skal kunne komme seg rundt på egenhånd, samt at er et viktig 

hjelpemiddel for hjemmesykepleien om det er plass til å "arbeide" på slik at man kan 

hjelpe brukerne på en effektiv og ergovennlig måte. 

79 anonymous 

Beholde dagens populære turstier, for eksempel i Hauan, uten å ødelegge disse 

flotte stiene og områdene folk benytter seg av Hver dag Hele året! det planlegges 

veier for nytt boligfelt, dette vil rasere et av Fauskes mest populære turområder! 

80 anonymous 

Få opp boliger beregnet for eldre i nærheten av butikker og områder der dem kan 

ha naturlige møteplasser. Får eldre muligheten til å kunne delta i det sosiale livet vil 

trivselen øke. Drømmescenario må bære en liten oase for eldre der dem får hjelp, 

kunne gå på cafe, få fysisk aktivitet, treffe andre mennesker 

81 anonymous Kulturhus 

82 anonymous 
Universelt utformede turstier i nærmiljøene der de eldre bor. Universelt utformede 

ramper der bussene kjører. 

83 anonymous 

Vanskelig å skrive noe når nedskjæringene i eldreosorgen i fauske kommune er så 

store. Det er stor nedgang i grunnbemanning inne på sykehjemmet og i 

hjemmetjenesten så det skulle heller vært fokus på dette ikke noe nytt. Bruk 

pengene på det vi har og slutt å sitt å planlegge noe annet. Disse resursene skulle 

vært spart og benyttet på gulvet i pleien slik at de eldre får en verdig død. 

84 anonymous Få tilbake helsefremmende tiltak som syng for livet, allsang i sykehjem 

85 anonymous 

Bygge flere omsorgsboliger/fellesløsninger. Tror også det er en myte at alle skal/vil 

bo hjemme. Også tanken på hvor mange demente det allerede er i befolkningen her. 

Se rapport fra Demensteamet for 2020! Dra på studietur eks. til Danmark/Nederland. 

Lag små "byer" fellesskap. Lag dagen sykehjem til et HJEM for de som er der. Server 

en kopp kaffe til besøkende. Lykke til 

86 anonymous 
Hvis kommunen ønsker at eldre skal bo heime lengst mulig så må kommunen legge 

til rette for tjenester som bygger opp om dette. Tjenestene må også tilpasses folkes 



økonomi og ikke være basert på økonomisk fortjeneste for kommunen. Det 

opplegget og rammene for det tjenstestetilbudet kommunen praktiserer i dag 

bygger ikke opp under en målsetting om å kunne bo heime lengst mulig, og å 

kunne ha en verdig alderdom. 

87 anonymous 
Alle punktene er jo viktige, men de to som er haket av (1 og 4) er særlig viktige etter 

mitt syn. 

88 anonymous Eldre må ikke tvinges til å bli boende i eget hjem når det ikke ønskes. 

89 anonymous 
I det at eldre skal bo lengst mulig hjemme, er det viktig å bygge flere tilrettelagte 

boliger. 

 


