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Hvis annet, kan du beskrive hva?
Bedre tilbud for flere eldre som ikke kan bo hjemme. Bedre tilbud innenfor eldreomsorg.
Mindre stress og kortere avstander enn i byen. Fordelen av en hverdag i små forhold.
Gode helsetjenester. Tilstedeværende representanter for politi/NAV/skatt/kommune
GOD SKOLE
Skole ???
Større tilgang på arbeidsplasser utenom helse/omsorg, oppvekst og reiseliv. Det er lite visjoner i
kommunen med tanke på varierte arbeidsplasser.
Slutt å være en turistmaskin!
Gode boligfelt for FASTBOENDE!!!
Hvis annet, kan du beskrive hva?
Varierte fritidstilbud - ikke bare innenfor idrett.
Fritidsaktiviteter, idrett, kultur
Litt bedre tilbud for stisykling. Noe grus her og der.
Hvis annet, kan du beskrive hva?
Gjøre det lett og rimelig med søppel og gjenbrukssortering.
Generelt mer kollektivtransport
Redusere forbruk og leilighet/hyttebygging.
Påvirke omlegging av tungtrafikk gjennom sentrum
Hvis annet, kan du beskrive hva?
Næringsbygg tilpasset flere aktiviteter og behov
Hvis annet, kan du beskrive hva?
Skilting /bærekraftige stier / god informasjon på flere språk (tysk/eng++?) (ref stibyggere)
Legge tilrette for hyttebygging der grunneier mener er best.
Vennligst legg igjen kontaktinformasjon (navn og e-postadresse):
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På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene?
Blitt mer fokusert på miljø og trivsel i kommunen. En svært spennede kommune med liv og røre
hele året
Utvikling og bygging av hotell/ fritidsleiligheter, Tottelia utviklingen/ Skigaarden .mm.
Sykkelvei til Tuv, tilrettelegging for utvikling av Røggelia, nøytral språkkommune, gode
ordninger og samarbeid med utelivsnæringen/ politi/ vakt,
Renere sentrum
Vekst i antall innbyggere
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Vekst og tilflyttere. Utvikling innom næring og turistaktiviteter
At en fortsatt har klart å bevare nordre delen av Hemsedal, holde område rundt Skogshorn urørt
mht bla. annet hyttebygging. Viktig at kommunen holder på det fremover. Viktig å ha uberørte
områder. Heller gjør som i dag, å ha konsentrerte områder ved skiheisområdet. At en har blitt mer
striks på å gi dispensasjoner i bygningssaker. Bedre på merking av stier, men kan enda gjøres litt
mer.
STANDPUNKT OM AT NATUREN ER EN VIKTIG RESSURS FOR FREMTIDEN.
Gode tomter og bustadfelt, mange unge som flytter hit med familen.
Sentrumsutvikling. Jeg er generelt godt fornøyd med å bo i kommunen og med de mulighetene
som vi har her. Ser Hallingdal litt under ett - f eks når det gjelder kulturtilbud (Ål kulturhus er
viktig selv om det ikke ligger i vår kommune).
TEST
Har kjempegode erfaringar med oppfølging av helsestasjon og psykisk helse, og barnehagen si
oppfølging av barna
Næringspolitisk har kommunen lykkes med å raskt fatte vedtak i forbindelse med
næringsutvikling i Totteskogen noe som Fyri prosjektet er en god indikator på. Har også stor tillit
til teknisk etat. Her har kommunen svært finke folk. Imponert over behandlingstid, veiledning og
service da jeg selv bygget bolig i Hemsedal. Ønsker også å rose kommunen for at dere har ansatt
en sosiallærer på HBU. Kontakten et av mine barn hadde med sosiallærer i en vanskelig og
ensom tid var kritisk viktig for den mentale helsen til mitt barn. Sosiallæreren vi hadde kontakt
med var også svært dyktig på å roe ned konflikter og få barn til å snakke sammen. Håper dere
fortsetter med å beholde denne stillingen på HBU.
USIKKER
Lykkes med få tilflytning. Lykkes med å være en god vinterdestinasjon. Framgang som
sommerdestinasjon.
Fritidstilbud og aktiviteter
Vi har hytte/leilighet og vet lite om hvor dere har lykkes i det store bilde, men vi har hatt stor
glede av å være gjest i Hemsedal i 50 år!
Opplever at kommunen er rimelig oppegående på de fleste områdene. Bra at det er jenket litt på
fordelingen mellom kalde og varme senger.... Vi trenger begge deler for å sikre vekst for alle i
kommunen.
Ingen kommentar
Turistnæring
Kildesortering( Der må det bli innsamling av organisk avfall og.)
Flere sommeraktiviteter
Har fått meir plan for skiheisområdet
Gang/sykkel/ski-veg Tuv-Skisenteret. Bevare "Nordfjella" mot utbygging (f.eks. Skogshorn).
Tilrettelegge/regulere for Høyt og lavt-parken - Positivt tiltak for sommerturisme!
øydelegge friluftsområde, skape eit bra aktivitets tilbod, gjere hemsedal attraktivt for tilflytting
Jeg er nyinnflytter på andre året. Mitt innrykk er at det satses på tilflytting først og fremst
gjennom økt boligbygging og mulighet for kjøp av tomter.
Beredskaps oppfølging i ulike situasjoner. De har landet noen store næringsetableringer. Tatt et
bevisst valg vedrørende å satse på sommerturisme.
Syntes ikke det er mye store prosesser som har landet de siste to årene, men at kommunen nå
jobber med samfunnsdelen å har fokus på å lytte til befolkningen er bra. Blir spennende å se hva
sykkel satsingen vil skape i Hemsedal. det tror vi art vil løfte Hemsedal hele året for næringsliv
og de som bor her. og vil nok skape tilflytting.
Mer utrymme för utveckling av näring
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Videreutvikling av turistnæringen
Lukkast med næringsutvikling
Internt klimaarbeid - egne bygg og forretninger
1 Laget en turistkommune av stort format som antas har vært hensikten. 2 Å få vekk det orginale
ved Hemsedal mer og mer etter som årene har gått, grunnet massiv turistutbygging. Skaffet mye
merarbeid på legekontoret. ( Prolaps grunnet fartsdumper langs rv. 7 )
test
Sentrum har lykkes i et bredere aktivitetstilbud om sommeren.
Sykkelvei til Tuv
Kommunen har lykkes som attraktiv boplass og med tilflytting
Turist/næringsutvikling.
Satsing på hverdagsrehabilitering. Full barnehagedekning. Legevaktordningen; man får alltid
time om det haster, spesielt bra på vinterstid.
Tilrettelgge for meir turisme
Trekje til seg nye unge innbyggarar.
- bra med ny gangveg fra tuv til sentrum! kjempefint at man prøver å få gangbruer over elva i
sentrum og litt trivelig miljø - JA til masse mer av det!!. se til voss, fagernes, sogndal,
gudbrandsdalen - burde ikke være dårligere stilt her?! supert med ny bru ved skogshorn,
forbedring av sti . at kommunen ikke bygger ut på samme måte som på nes og flå og
beitostølen.KJEMPEBRA med rullerende barnhageopptak! hadde ikke klart oss ellers. og de er så
flinke de som er der. kommunen er kjapp på å svare når man har spørsmål. veldig lav dørstokk og
lett å få tak i folk hvis man trenger hjelp/lurer på noe. småkommune på sitt beste sånn sett. fine
arrangementer, lett å starte opp ting hvis man har lyst, hyggelige folk! VELDIG bra med denne
undersøkelsen! kult at dere gjør sånne ting, ikke bare tunge sakspapirer som ingen leser eller får
med seg eller forstår.
Kommersiell turistutvikling
Kan se ut til at spørsmålet om habilitet i den politiske behandlingen av saker oftere er på
dagsorden.
Godt aktivitetstilbud og god informasjon ut til kommunens innbyggere.
Sykkelsatsning, området rundt Høyt og Lavt i sentrum, søppelplukk langs veien om våren, gitt
tillatelse til et par større utbygginger
Plassering av ny skole.
"Nå skriver jeg en kommentar som sikkert fler instanser enn kommunen er delaktige i". Det har
blitt fler aktivitetstilbud (sykkelløyper og klatrepark) og turstier har blitt bedre markert.
Tilrettelegging tur/sykkel stier, skatepark sentrum
Flinke til å tilrettelegge for tomter for innflytting og ser ut til og ligge i forkant på de fleste
områder for vekst.
Utviklet noen noe friluftstilbud som sykkelløyper
Tiltrekke seg investorer for utbygging av turistfasiliteter.
Friluftssatsing
Bedre omdømme, gir utslag i befolkningsvekst.
TEST
Klatrepark | Gravsetstugu (vet den er mer enn to år gammel) | Rulleskiløypen ved Totteskogen
Kommunen og politikerne har lykkes i å ivareta egne interresser
Hemsedal kommune har lyktes å "tømme" sentrum for folkeliv ved at Skistar har fått anledning
til å flytte svært mye aktivitet vekk fra sentrum. Det må vel være en bevisst politikk å tillate så
mye utbygging ved Skiheisområdet.
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Folketalet veks, det seier vel sitt. Hemsedal ER samla sett ein veldig god kommune å bu i. Bra at
planane for vidare utvikling på Skogshorn vart stoppa.
Integrering
Å endre ungdomsfyll i skisenteret til å bli ein familiedestinasjon. Å gje stønad til det rike og
engasjerte kulturlivet i dalen. Å sjå dei som treng hjelp.
Få folk til å ville flytte hit
På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene?
Klarer ikke å hjelpe hytteeiere i kommunen, blant annet på Lykkja (Lykkjaslåttvegen) til å
forhandle frem veiavtale med grunneiere, selv om kommunen har som mål at alle hytteeiere skal
ha vei frem til hyttevegg
Altfor mange eldre venter på tilrettelagt bolig.
Bygging av ny skole har tatt for lang tid, åpning i autovernet på gamle brua ved gummiskogen,
trailertraffikk og støy øker i takt med økt trafikk, rimelige botilbud til førstegangshuskjøpere,
generell liten plass i det kommunale tjenesteapparatet - alle trenger mer plass: barnehage, eldre,
PU, PH, kulturskolen. Flere boliger og flere tomter. Bedre kollektivtransport for elevene som skal
til Ål på videregående.
Svømmebasseng for alle
Fjerne fryktkultur i kommunen
Å redusere turisttrafikken
Kome i gang med bygging av ny skule
Få rimeligere boligtilbud til de som ikke har fast jobb. Boligprisene er LANGT over lønn-nivå!
Kollektiv transport utenfor Riksveien.
Boligbygging - det er blitt veldig dyrt å etablere seg med bosted i Hemsedal. Vet om flere enslige
som har flyttet fra kommunen, for å bosette seg i andre steder. Det å skaffe seg mindre leiligheter
har vært utfordrende. Satse på mer helårsarbeidsplasser.
Svømmebasseng.
UTVIKLING AV MINDRE BOENHETER, SENTRALT FOR ELDRE OG UNGE
NYETABLERTE
Utbygging av små butilbud for eldre, utbygging av sjukeheimen. Kva med skule og oppvekst?
kvifor sluttar så mange dyktige medarbeidere i denne sektor ? Viktig at dette blir "ordna opp i "
Ensidig fokus på næringsutvikling innenfor turisme. Ikke så enkelt å få jobb lokalt med høyere
utdanning med unntak av i kommuneadministrasjonen. Vi mangler fortsatt svømmebasseng.
Liten utvikling utover utendørsaktiviteter på vinter. F eks lite å tilby i dårlig vær - men der er det
vel ikke bare kommunen som har ansvaret.
TEST
Trafikktryggleik langs «øvrevegen»
1.Bevaring av dyrket mark. Administrasjonen forslag om å bygge ned Hemsedals beste matjord
for å bygge ut Skole og Helse er en kortsiktig løsning. Produktiv matjord er en svært begrenset
ressurs. Den kan heller ikke erstattes av nydyrking. Svært skuffet over at kommunestyret ikke en
gang ville se på, og vurdere andre løsninger enn utvidelse av HBU og Sykehjem på bekostning av
matjorda i Trøim. 2. Skole og oppvekst. Har nå opplevd store tilpasningsproblemer for 2 barn i
forbindelse med overgang fra 4 klasse til 5 klasse på HBU. Det er svært viktig at barna følges opp
i denne kritiske sammenslåingsfasen. Godt klassemiljø er kritisk for læreevnene.
USIKKER
Å bli ferdige med "varsler"saken". Trist at det kan gå så langt, og at det aldri kan ta slutt.
Rammer mange mennesker og medfører store menneskelige og økonomiske kostnader i den lille
bygda vår.
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Tungtransport gjennom kommunen. Sikkerhet langs vei. Tilbud for transport fra Grøndalen til
sentrum
Enkelte reguleringsplaner for utbyggingen av Hemsedal er så omfattende at det er få som har
evnen og muligheten til å sette seg inn i alle konsekvensene av planen for eiere, turister, bilister,
utbyggere, skigåere, skikjørere og andre grupper. De med de størst økonomiske interessene og
ressursene har for stor innflytelse.
Det er tre bygder i Hemsedal og det virker som Vestbygda og området Tuv får svært lav prioritet.
Når det gjøres tiltak er det et absolutt minimum. Den nye parkering og rundkjøringen er et
lysende eksempel... hva med litt beplantning og oppgradering, slik at det ble en "portal" inn til
Tuv og ikke en rundkjøring? Siste artikkel i Hallingdølen om tilgjengelige tomter i Hemsedal, var
det kun nevn Ullsåk/Svøo.... ikke et ord om Tuv! Det er mange tomter tilgjengelige både på Tuv
og Hustadhagen .... hvorfor blir ikke disse nevnt? Det ble utarbeidet en totalplan av Ecosign for
mange år siden, denne burde vært brukt i mange beslutninger som senere er tatt.... ble den
gravlagt?
Ingen kommentar
Oppvekst / Skole 5 -10
Fordi vi er en liten kommune er det alltid vi har de flinkeste folkene i kommunale stillinger.
Hvordan håndtere ansatte som ikke fungerer? Tørre sette « bjelle på katten». Kommunen er ikke
flink til å ta vare på sine ansatte. Mange søker jobb i nabokommunen.
Anskaffet flere tomter/boligfelt
Veldig høye kommunale avgifter og høye boligpriser. For få boligtomter i sentrum. Det bør ikke
være fritidsleiligheter i sentrum.
Trafikkavviklinga og riksveg 52
Rydde opp i oppvekst-sektorens ledelse. Ende opp med å få stamveg for tungtransport.
Ta vare på friluftsområde, Samkjøre interessane i bygda/lage ein plan alle er enige om og jobbar
mot. Skape arbeidsplassar/industri der nytenking/høgre utdanning krevs.
Som nyinnflytter på andre året kjenner jeg ikke så godt til prosesser som har vært. Av det lille jeg
har fått med meg så langt har jeg innrykk av at det er vanskelig å forankre / lande offentlige
prosjekt (eks. skole / svømmebasseng). Det jeg som innflyttet småbarnsforeldre først og fremst
savner er: variert barnehagetilbud / bedre offentlige lekeplass og en "sentrumsfølelse"spesielt
med tanke på området nedenfor innkjøpslaget. Har også innrykk av at kulturtilbudet er ganske
begrenset.
Håndteringen av varslersaken/personalpolitikken i skole/oppvekst. Skoleareal og bygging av ny
skole. Oppfølging, og tilstrekkelig ressurser i skole. Samarbeidet med Skistar og den retningen de
er i ferd med å gå.
Skole saken, her burde kommunen lande på kloke og langsiktige saker. kommunen bør også
jobbe mer målrettet for Hemsedal hele året- mener kommunen har gjort for mye får å høre hva
skistar mener, kontra å lytte til hva mangfold i Hemsedal mener. jobbe for å skape mere helårs
arbeidsplasser.
Miljöarbetet, Boligmarkedet
Å komme i mål med skoleutbyggingen, svømmebasseng, barnehagen (Ulsåk), eiendomsskatt,
stor offentlig lekeplass, og vedlikehold av veier
Har underprioritert svake grupper, som barn og unge. Politikarane har vanskar med å ta
avgjersler, og ser ut til å tenkje på seg sjølv og sitt fyrst.
Økt turisme og hytteutbygging med mer er ikke bra for klima eller natur
1 å skaffe alternative arbeidsplasser utenom turistbransjen. 2 å lage en svømmehall.
test
Kommunen har ikke lykkes i å sette innbyggerene foran turistene.
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Sentrumsnære boligtomter
Grunneiere fikk 0 informasjon før det plutselig ble satt i verk omkalfatringer foran Tuv skole i
2018. De fikk tak i litt informasjon når arbeidet var godt i gang og da så det ut som kommunen
ville stenge tilkomsten til eiendommene på vestsiden. Slikt er helt uakseptabelt!! Jordene har
ligget der lenge før det kom boligfelt på Tuv og Øynevegen har alltid vert tilkomstvei.
Fartsdumper i veier for tung næringstransport er noe herk - det burde heller bygges gangveier for
å skille myke trafikanter fra harde! (Grøndalsvegen, Lykkjavegen fra Ulsåk)
Kommunen tillater hytter i mye større grad store deler av kommunen. Utbyggingen bør
prioriteres i heisområde med bakgrunn i transportbehov og klima.
Underdimensionerad legevakt i högtider, fex romjul och påske. Avsaknad av barnehage under
helger etc. Vi bor i en kommune som lever av turisme, hur skall man kunna ha barn här när båda
föräldrarna jobbar helger och röda dagar?
Boligtomter, leiligheter
Å komme i gang med arbeid for ny skole i stedet for å hele tiden komme med nye ting som
utsetter prosjektet. Hemsedal ser latterlige ut når dette igjen og igjen utsettes. Mange har mistet
troen på gjennomføringsevnen. Politikerne må sette mer agendaen og saker i partiprogram må
fremmes som saker - ellers har ikke programmene noen betydning.
Mangler fortsatt behandlingsbasseng + mulighet for svømmetrening i gymtimer. Mangel på
sykehjemsplasser og boliger tilpasset eldre som klarer seg hjemme med litt hjelp, tilpasning og
trygging.
Ikkje noko tilrettlegging for fastbuande, skuler, symjebasseng o.l. Heilheitlege planer med
gangvegar i boligfelt og ellers.
Værne naturen. Styre utbyggingssaker. Samferdsel, trafikk og vegar. Mobbing på
ungdomsskulen. Varslarsaka.
- lite fokus på innbyggere, kun på næringa og fritidsbebyggelse. alt dreier seg om å støtte
næringa/utbyggere av fritid (rundt skisenteret og ellers) og alt annet går på sparebluss eller er det
ikke så farlig med/vil ikke bruke penger på innbyggere. lite som skjer på sommeren, alt handler
om vinteren. superdårlig med lekeplasser, møteplasser/steder (som f eks Fagernes) å være for
innbyggerne somemrstid, alt handler om næringa. næringa virker ikke som om bidrar spesielt
mye selv til fellestiltak, mye syting om at alt går så dårlig - virker jo ikke sånn da. så mye som
bygges i hemsedal med store investorer fordi de vet at hemsedal er populært og økonomisk
gunstig for dem - og det kreves ingenting av dem i form av tiltak for fellesskapet. rart at
kommunen vil bruke mange millioner på næringa når de ikke vil bruke ei krone for mye på
skole/barnehage osv. som vel er en kommunes primæransvar? skisenteret er elendig tilrettelagt
for gående - alt er tilrettelagt for bil, selv med små avstander egentlig. hemsedal har masse
potensial, men uten krav til atd e som tjener penger (som en del tjener mye på) må være med å
betale fellestiltak så renner potensialet ut i sanda.andre steder som sitter på så store arealverdier
har fått utrolig mye emr igjen for det ved å ha noen krav til utbyggerne (har hytte flere steder).
lekeplasser for barn er begredelig! på en turistplass som hemsedal?! at noen lurer på hvorfor ikke
folk kommer om sommeren så er det jo INGEN tilrettelegging av vesentlig betydning. har dere
sett andre steder? selv steder uten all den utbygginga og turismen som hemsedla har så har de
mye bedre tilrettelegging - sommer som vinter. lekeplasser, brygger, bruer, turveier, skilting,
sitteplasser, offentlige doer etc. å være i skisenteret sommerstid er som å gå på en anleggsplass. å
være i sentrum betyr å klemme seg inn på den gresstripa ved spar mellom biler og bygg.
barnehagen på Ulsåk har det tristeste utearealet jeg har sett. som å komme til et u-land.
For mye fokus på hyttebygging- bygge ned friluftsområder,
For lite framtidig fokus på gårdsbruk som ikke lenger har ressurser til å hevde seg i markedet for
landbruksvarer. Hvordan skal kulturlandskapet se ut om 10- 15 år?? Alternative driftsformer?
Er for dårlig på å ta vare på stier når det gjøres inngrep i naturen. Eks. Sti på høyden i
Totteskogen som ble ødelagt ved utbygging av hytter, men kunne blitt spart. Samt sti mellom
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elva og gangveien til Tuv som burde vært tatt vare på i langt større grad enn den ble. Gangvegen
ble bygget rett inntil. Dette gjør at jordsmonnet ikke blir bevart på en måte som gir fin sti til
sykling. Flere trær burde blitt bevart mellom sti og gangvegen. Begge disse tilfellene oppleves
som svært ironisk når kommune samtidig satser på å bedre sti sykkeltilbudet! Syns også at det
vedtas for mye utbygging av fritidsboliger, i for høyt tempo. Fritisboliger har ødelagt fine og
viktige naturområder for bygda. Eks utbyggingen av Skigarden, samt hytteområder ved
Grøtestølen/Skogshorn. Også ille at det har blitt regulert hyttefelt ved Flåamyrane, som er et
uberørt naturområde som det er svært viktig at bevares.
Elendig samarbeid med Skistar (kunne vært skrevet mye om dette, men tenker alle vet hva dette
dreier seg om), jobbe for at hyttehallinger ikke opplever Bygdetrollet når de invester i bygda eller
ønsker å bidra (f.eks ved at man blir uglesett ved større utbygginger, eller ved at det er. Klar
forskjellsbehandling mellom ulike grupperinger som ønsker utbygging og tiltak, f.eks hvor
konsekvente man er ift å omgå tidligere lovnader om det ene og andre dersom man får den ene
eller andre tillatelsen. Fjellbad, skitunnel, krav til fyllinger, hvor man legger overskuddsmasse,
krav til varme og kalde senger osv osv. Kunne skrevet avhandling om dette. Det virker som
kommunen, og også andre sterke interesenter i bygda snur etter vinden og de raske pengene. Man
evner ikke å behandle alle likt - over tid. Det skaper avmakt, uforutsigbarhet og ikke tillit. Husk
at tillit er en av de største verdiene i det norske samfunnet! Eller ... hvor lenge må man bo i
kommunen for å bli akseptert som Hemsedøl? Er det av betydning for et ja/nei hvem som er
grunneier for de ulike teigene? Et annet område er den tilsynelatende mangelen på kompetanse
ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Jeg kjenner ikke i detalj hvilken myndighet en kommune
har, men jeg opplever at mangelfulle og dårlig planer fører til unødige konflikter. Tenker på alt
fra lysforurensning fra leilighetsbygg som ikke er i bruk, krav til gjenvinning av plast og papp, og
opprydding på byggeplass så søppel ikke blir tatt av vinden og ut i naturen, manglende konsistens
i formspråk på bygg og harmoni av farger (er det flott med oransje hovedfarge på Rampa der
f.eks Hemsedal Sport holder til - Når passet orange farge inn på en fjelldestinasjon)? Eller hva
med krav til miljøstandarder og energibruk, eller bedre koordinering av utbygging (graving,
legging av rør, bruk av maskiner, flerbruk av traseer og veier etc). Hvorfor bygger feks ikke
sykkeltrase når man bygger ny tilfart fra Sentrumsløypa til Fyri? At det er klokt er jo lett å se
I vinterhalvåret er det flere fastboende som opplever stor belastning på bosituasjonen, ved at
sesongarbeidere okkuperer mange leiligheter/hybler, spesielt i sentrum. Spesielt gjelder dette
vertikaldelte leiligheter. Vi fastboende blir utsatt for mye støy i form av høy musikk og festing
hele vinteren. Man får heller ikke noe godt naboskap, da det er nye folk hver vinter. For noen
begynner dette å bli en uholdbar situasjon!!! Dette resulterer også i at ungdom som vil flytte
hjemmefra ikke får tak i leilighet/hybel til en fornuftig pris. "Alle" leier ut kun til sesonarbeidere,
fordi da får de mest leie. Kun i perioden fra mai til oktober er det mulig å finne bosted. Når Fyri
hotel også blir ferdig vil etterspørselen etter boliger til sesongarbeidere øke ennå mer.
fritidstomt tildelingene
Flere tilbud til uorganiserte aktiviteter (eksempel skatepark). Dette er en sosial arena for barn,
unge og familier som ikke legger noen press på penger eller veldig dyrt utstyr. Det er også en
aktivitet som bidrar til flere besøkere og turister til Hemsedal.
Intern kommunikasjon, badeanlegg
Ensidig fokus på masseturisme. Skiheisen er ikke lengre en trivelig plass og hytter spretter opp
og foringer naturen og naturopplevelsen vi er så glad i.
Innføring av eiendomsskatt
Påvirke sentrale myndigheter til å flytte tungtransport ut fra sentrum. Snømåking av fortau er for
dårlig. Sette ut og tømme flere søplekasser. Ølbokser og flasker og hundemøkk/-poser blir
liggende å flyte. Alt for mange utleieboliger blir ikke ettersett av eierne, også kommunale boliger.
Søppel og skrot ligger å flyter.
Vi bor i en kommune der vi lever av turister - hovedsakelig i helger og høytider. Men det finnes
INGEN pasningsform for barn i disse periodene. Vi mangler en innendørs arena som klarer bedre
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kapasitet enn trøymshallen. Vi trenger badeanlegg/basseng så våre barn bliver trygge i vann. Vi
trenger buss skjul for barna som hentes av skolebussen. Vi trenger en skole som kan ta i mot flere
barn... den skolen skulle ha vært på plass for flere år siden - når 2010 kullet starter på HBU er det
rett og slett ikke plass. Dette går ut over barnas skoletrivsel, innlæring osv.
Veg og trafikkregulering
Utvikling av behov innen oppvekst og helse basert på befolkningsvekst.
TEST
Mangler et fast forum / organ for samarbeid med fritidshemsedøler - repr svært viktig
næringsgrunnlag og ressurs
Begynne å snakke med og ikke om andre
Hemsedal kommune har ikke klart å skape et levende sentrum som er viktig for at folk skal trives
og besøke et attraktivt miljø. Kommunen har også forsømt seg i utvikling av vintertilbudet med
løypekjøring i nye områder som mer i høyfjellet som f.eks. Harahorn, Kljåen, Buli- Storeskard.
Henvendelser til Utmarkslaget er stort sett møtt med avslag på alle forslag! Hva kommer det av at
alle kommuner omkring som Ål, Hol, Gol m.fl. kjører høyfjellsløyper, men Hemsedal er
negative.
Med å innføre nøytralt administrasjonsmål i kommunen. Skulesaka burde vore betre utgreid FØR
vedtak.
- Tilrettelegging for mer variert tilbud av bolig bygging. Det er for lite utvalg av sentrumsnære
tomter, leiligheter og boliger. Lite tilbud i forhold til etterspørsel er prisdrivende. - Tilrettelegging
for mer variert tilbud av fritids bebyggelse. - Tilrettelegge variert tilbud og bedre bokvalitet for
sesong arbeidere. Mange får sin første opplevelse av Hemsedal som sesongarbeider. Det er for
mange det første bosted på egenhånd. Det er viktig at de trives og har gode boforhold og opplever
at Hemsedal kan bli et godt sted å bosette seg og stifte familie.
Framleis ikkje bygd eit symjebasseng. Få bukt med fryktkulturen hjå fleire tilsette.
Alt for sent ute med å innse at for å lykkes med sommerhalvåret må det mer tilrettelegging til for
sommeraktiviteter. Det er fortsatt for vanskelig for enkeltpersoner å starte opp næring i Hemsedal
(= liten støtte fra kommunen). Det tar generelt for lang tid med utredninger - det er tross alt ikke
SÅ store prosjekter som iverksettes. Kommunen hadde hatt fordel av en sterke lederfigur.
Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?
Gå inn i konkrete veisaker. Legge press på grunneiere slik at veisaker løses til alles beste. Har
man vei frem, bruker man hytta langt mer og legger langt mer igjen i kommunen på alle måter.
Prioritere eldreboliger fremfor skole.
Full gass på sykkel, vandring og annen sommersatsing for å få mer turisme hele året. Initiativ til
bygging av gondol til totten, utrede mulighet for å bygge totten- tunellen slik at vi unngår all
gjennomgangstrafikk, få bedre kollektivtransport gjennom nye løsninger som flexx, hentmeg e.l.,
Kontaktinfo dersom eg vinn sykkel: Yngve Vågen Venås, Liovegen 6, 41440804
Å bu langs med Rv 52 er eit helvete. Det går ikkje an å opphalde seg utandørs sumarstid pga støy.
Før ny veg kjem bør difor farta senkast til 40 km/t gjennom alle bebygde område.
Få en henteordning fra barnehagene, så 1-2 (EL) biler kjører Ulsåk-sentrum eller Tuv-sentrum i
stedet for 25 biler med 1 barn kjører fra sentrum. Da kan foreldre sykle til jobb i stedet for å ta
bil. Få bedre busstilbud til de som bor Torsetsiden, Lykkja, Grøndalen osv.
Visjonen dere foreslår: finn på noe annet. Den ga ikke noe gjenklang i mine ører. Det heter heller
ikke "samen" - i så fall heter det "saman". Dette har kanskje ikke dere noe med, men kanskje dere
har en næringskonsulent som kan gi et hint til de som driver i utebransjen/restauranter,: at de
ansatte kler seg litt mer "ordentlig", at en ser hvem som faktisk jobber der. Synes ikke det er noe
hyggelig å gå ut på et spisested, der en møter de som jobber der med sagge-bukser, mindre pene
t-shirts etc...
Friluftsbarnehage. Behandlingsbasseng for eldre og svømmeopplæring,
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GJENOPPRETTE KOMMUNEPLANNEMDA SOM EGET ORGAN. BEDRE
KONTORFELLESSKAP FOR NYSTARTA BEDRIFTER.
Redusere tungtrafikken gjennom bygda. Forurenser, sliter på veier vi ikke får nødvendig
vedlikehold til, og utgjør tidvis en fare for andre bilister.
TEST
Respekter Stortingets vedtak fra januar 2018 om å verne matjord. Administrasjonen bør i større
grad lete etter andre løsninger enn å bygge ned matjord. Dette gjelder da også selvfølgelig våre
folkevalgte. Tett oppføling av barna i 5 klasse. Spesielt i første halvår. Det er svært viktig at
voksne er aktivt tilstede også i garderober og fri-minutter for å hjelpe de med konfliktløsning og
klassemiljø i denne tiden.
er veldig misfornøyd med oppfølging fra psykisk helse og generelt kommunes bruk av enkelt
personer i flere roller. fremstår veldig veldig lite tillitsvekkende. har også opplevd at
helsepersonell og skole medarbeidere er partiske i saker de ikke burde være det i . både helse og
sosial delen og oppvekst sektoren har store mangler og i tillegg til at de mangler tilbud er flere av
de ansatte svært uprofersjonnelle.
God opplæring av folkevalgte til å utøve sine ulike verv på en tilfredsstillende måte.
Sikkerhet langs hovedveien, særlig for gående. Utvide veien noe i Grøndalen. Ønsker mindre fyll
og uaktsomhet i og rundt skianlegget.
Dere kan i større grad ta hensyn til eksisterende hytteeiere i deres tanker om fremtiden. For
eksempel ved å tilrettelegge spørreundersøkelser som denne ved at hytteeiere i kommunen får
relevante spørsmål! Med innføring av eiendomsskatt blir dette en nødvendighet! Hytteeiere
legger grunnlaget for mange arbeidsplasser i kommunen. Skaff Skistar en konkurrent.
Gondolbane til Leine nosi eller Kyrkjebø nosi?
Tror kommunen gjør så godt de kan, men det må være positivt rom for forbedringer (ingen
skyttergraver).... spesielt saken i oppvekstsektoren. I en kommune hvor de fleste enten kjenner
hverandre svært godt eller er i familie må det være en utfordring å behandle "alle likt"?
Stille krav / omplassere / si opp ansatte som ikke mestrer jobben / klarer / vil følge loven.
Må bli flinkere med søppelhåndteringa. Det er mye plast fra landbruk og byggebransjen som
kommer på avveie. I ansettelse av kommunale stillinger må det være mer proffesjonelle som
sitter i utvelgelsen av arbeissøkere. Det koster mye å ansette «feil» folk, på flere plan. Holde på
flinke ansatte, verdsette sine ansatte
1.Hvorfor må det være vei gjennom badeplassen bak spar? Mye bedre og sikkrere å ikke ha biler
det og anlagt strand på ett større areal. 2. Utbedring av hengebruer så at folk kan komme seg på
tur uten å gå opp på et fjell. 3. Ny gangbru over hemsila så at en kan gå møllavegen tilbake til
bekkedalen. 4. En stor/større lekeplass for barn i sentrum. 5. Skateplass i betong ved Hugnaheim.
Bør være mulig for førstegangsetablerere enslige å få startlån slik at de kan etablere seg i
kommunen.
Eldreomsorg bedre og flere boliger .Gode løsninger og aktivitetstilbud for de eldre.Alternativ
ungdomsklubb og åpen flere dage i uka .Kildesortering, og henting av søppel for oss som ikke
bor i sentrum.
Hyttebygginga er vorte altfor ekspansiv. Med det raske tempoet som er i dag, korleis vil det sjå ut
om 50 - 100 år ? Etablering av meir næringsvirksomheit.
Merke og ta vare på stier i utmark UTEN å bygge gedigne trapper, men heller sørge for drenering
og forsterke ev. legge om stiene. Skilting med oppfordring til å IKKE bygge steinhauger i naturen
(som noen kaller varder). Jobbe for å få tungtransport over på jernbane, og over Fillefjell som er
dimensjonert for slikt. Opparbeide næringstomter.
Fokus på utvikling av et levende sentrum som er trygt og kjekt for store og små. Eks tilrettelegge
hele veien langs elven fra Coop til høyt og lavt. Utfordre eiere av tomme lokaler til å få inn
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bedrifter /gründere som kan bidra med spennende tilbud. stikkord: fine fasader, bra lekeplass.
incentiver til gründere. Bli en bærekraftig destinasjon (ref IN sin sertifisering).
Kanskje noen burde miste jobben sin ???
Kommunen må arbeide å ha en strategi for å øke bosteds attraktiviteten i kommunen - Ha flere
alternativer på tomtseiden, Sette mye større krav til samfunns utviklende tiltak som fungerer hele
året, ikke bare 5 mnd på vinteren. Jobbe mere for tilrettlegging i naturen for at folk skal komme
seg ut
Holder sine lovnader, svømmebassenget og ny sentralskole skulle vært her for lengst!!! Selge
falleferdige eiendommer som kommuna eier.
Endre kurs. Vi kan ikke vokse i all evighet, må la noe natur være igjen til kommende
generasjoner.
Bedre skilting i kommunale veier vedrørende lokale fartsbegrensninger. Gjelder spesielt
kommunale boligfelt. Bedre vinterbrøyting på veg i boligfelt med fartsdumper.
test
Kommunalt behandlingbasseng (svømmebasseng)
Bli en kommune for innbyggerne, ikke bare for turistene. Skistar vil at utviklingen går bort fra
sommeraktiviteter og det er veldig uheldig. Ut med skistar!
Åpen gymsal i helgene. Flere tomter til boliger i sentrum. Bedre kollektivtilbud til Gol og Ål.
Tettere samarbeid mellom barnehage og bygdaheim.
Skuffet over viljen til å utvikle Hemsedal nord for Holdesvingen! Solrike boligtomter spesielt.
Jeg har snakket med flere som gjerne ville bygge og bo i Hustadhagen, men det har bare vert en
flekk på kartet uten vilje/evne til realisering fra kommunens side. Det har vert snakket om en
områdeplan for Tuv nesten så lenge jeg kan huske, men det ser ut som viljen mangler fullstendig.
Enkelte synes det blir vel mye fokus på storslagne planer om turistutbygging. Det gir selvsagt sårt
tiltrengte arbeidsplasser, men identiteten vår som Hemsedøler blir borte sammen med dialekten.
Sidene / Spørsmålene i resten av undersøkelsen var blanke og umulige å svare på!
Barnehage som är öppen på helger. Börja arbetet med gondol från sentrum för att bygga en åretrunt destination
Få satt i gang med skole og BESTEMME at man også setter i gang med basseng. Det er mye som
skal gjøres og mange områder som trenger ending. Men man må ta en ting av gangen. Basseng
hae nå vært diskutert så lenge at det er på tide å vise handlekraft. Å godta at ungene bruker store
deler av en dag på skyss for å få et absolutt minimum av svømmeundervisning er noe som burde
vært flaut at man står inne for.
- Minst ett utested med 18 års grense, slik at de har et trygt sted å møtes (med vakthold og
kontrollerte rammer ihft alkohol). Dette er viktig de første årene i møte med utelivet. Kan
kommunen stille noen krav ifbm skjenkebevilgninger? - Fullføre vegprosjekt ved å legge bankett,
så man kan bruke hele vegbredden, både med bil og sykkel. Brøyting før arbeidstid. Opprydding ved returpunkt for søppel.
Ser ut som det blir kun utvikling for meir turisme (bygging). Dårlig økonomistyring som
resulterer i eigedomavgift.
utgår fra kommentarene over? at politikerne ikke bare bryr seg om næringa, men også om oss
som faktisk bor her. at klima og miljø og kvalitet på stedet blir prioritert mye høyere (på lang sikt
sikkert bra for næringa det og?). at åpenhet og ryddighet er mantraet som følges. at ikke
politikerne har så mange hatter og så mye rot med roller og hatter. virker helt vanvittig noen
ganger. må være dyrt å holde på sånn. penger som kunne gått til noe annet?!kollektivtilbud ut og
inn av bygda - finnes det? kanskje ikke bare bare for kommunen å fikse. parkering/inn/utkjøring
ved Ulsåk barnehage er en ulykke som venter på å skje. bare tilfeldigheter som har gjort at ingen
er påkjørt der ennå. håper ikke næring på svøo bygges ut så mye mer - lite trivelig "kvalitet" for
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et boligfelt. det ser rælete ut på næringseiendommene (monter og naboene) med søppel og rot og
skrap som flyter.
Redusert hytteutvikling
MEIR RESTRIKTIVE I GODKJENNELSE AV NYE FELT FOR HYTTEUTBYGGING.
BEVAR NATURTREN. DVS UTBYGGING BØR SKJE INNANFOR
MINDRE/KONSENTRERTE OMRÅDE AV BYGDA.
Kommunen må prioritere innsats/kontroll for å få eiere av landbrukseiendommer og
boligeiendommer til å holde orden, fjerne nedfalls bygninger og gjerder, utrangerte lekeanlegg,
redskaper og kjøretøy, forrester, rundballeplast, rivingsmaterialer m.m.
Slutt å øydelegge naturen med nye hus og hytter/ generell utbygging! Hemsedal har generelt blitt
en utrivelig plass å bo i de åra Skistar herjer. Slutt å få flere folk hit! Slutt med maktmissbruk,
korrupsjon, utpressing og andre kriminelle handlinger fra kommuneadministrasjonen!
Raksere feiing av gatene, spesielt i sentrum etter snøsmelting. Mye svevestøv! Det bør også
ordnes brøyting mellom boligfeltet på Tuv og brua over ved gangvegen. Her er det et stykke som
ikke ble brøytet i vinter. Gjordet det svært vanskelig å komme fra boligfeltet og over til
gangvegen. 4-5 meter som må håndmåkes på hver side av brua. Den nye parkeringsplassen til
skolen på Tuv er bra, men det ser ikke pent ut. Alle betongelementene bør fjernes og en bedre
løsning finnes på å skille parkeringsområdet fra veien. Kommunen bør bli bedre på å bevare
uberørte naturrområder i dalen. Kommunen bør også fortsatt satse på å opprettholde og forbedre
skibusstilbudet.
Hemsedal er et fantastisk sted, bare alle gjør den jobben de er satt til å gjøre. Man må også
stimulere til nye aktiviteter og tiltak og ikke slå ihjel de som har lyst til å få til noe, uavhengig av
om det er Hemsedølinger eller hyttehallinger. Det er også viktig å lytte til sine kunder, men enda
viktigere er det å innrette seg etter deres ønsker når ønskene er relativt fornuftige og ikke i
konflikt med de overordnede og langssiktige planene for kommunen. Kommunen er mest til for
de som bor der, men også litt for de som av ulike grunner legger igjen penger der. Ærlighet,
åpenhet og gode verdier; det er stikkord som vil fortsette å gjøre Hemsedal til attraktiv kommune.
I hvert fall for besøkende, men kanskje ikke for de som vil investere. Da må det nok aktiv
handling og mer profesjonell drift og utvikling til. Kommunen burde også kommunisere hvordan
de konkret har tenkt å møte klimaendringene som kommer - Helårdestinasjonen blir bare
viktigere, da må man kapitalisere på de verdiene man har. Heis er en slik verdi, bare synd den står
mye stille i sommerhalvåret. Fragmentert satsning mellom bunn av bakken, området Tuv,
sentrum og Ulsåk gjør at det blir glissent. Bedre å kraftsamle i aksen Trøim - Lodgen, via Fyri.
Sykkelsatsningen kommer sent, kanskje for sent, men blir bra. Viktig at denne linker alle delene
av Hemsedal sammen slik at man kan bruke sykkel som fremkomstmiddel, hobby, attraksjon,
trening osv.
1. Egne boplikt regler for vertikaldelte tomannsboliger, lenger enn 6 mnd 2. Bygge boliger til
sesongarbeiderne i skiheisområdet, så vi kan få igjen boligfeltene våre. 3. Gå igjennom boplikt i
kommunen, flere hus i boligfelt blir brukt som hytte.
Skatepark. Det finnes personer i Hemsedal som kan få i gang et prosjekt om å samle inn
sponsorer og støtte til å lage en skatepark i betong. For å få starte dette prosjektet så trengs også
en støtte fra kommunen.
- Når det er snakk om trafikksikkerhet i sentrum snakkes det alltid om Rv. 52. Men det er jo i
boligfeltene det er skummelt! Det kjøres alt for fort i boligfeltene, spesielt på Skogajordet. Dette
gjelder både de som bor der og turister. Dette må det gjøres noe med. Det går ofte i 50-60 km/t
der det er 30-sone! Og hva med fotgjengerovergang i Skogstadkrysset? Der er det mye ymse
kryssing av veien for fotgjengere. - Det bør også være mer tilrettelagt for de yngste i sentrum,
f.eks bak Spar/nede ved elva. Bør få på plass et klatrestativ, husker, sklie og/eller dumpe - Fint
om utbyggingen av hytter og leiligheter i hovedsak foregår i skiheisområdet slik at det ikke går ut
over dyrket mark og natur (friluftsliv) i resten av dalen. Det er også viktig å ta vare på
kulturlandskapet! Det skjer mye i Hemsedal om dagen. Spørmålet er om dette er til enhver pris?
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Må vi strebe etter å bli størst og flest? Viktig med næringsutvikling, men hvor ønsker/vil dette
ende?
tungtrafikken ut fra sentrum
Fjerne motorvarmerne som står på kommunal eiendom. De blir brukt til å stjele strøm til bl.a. ELbiler. Dette er tyveri fra fellesskapet og det elektriske anlegget er ikke dimensjonert eller godkjent
for lading. Motorvarmere bør ha timere, f.eks at de står på 15.30 til 16.15. Oppfordre alle som har
kortere enn 1-2 km til arbeid til å bruke beina ! ! ! Miljøfyrtårn? Eiendomsskatt kun på
fritidsboliger.
Så omfattende og fortsatt voksende tungtrafikk gjennom sentrum er ikke forsvarlig verken
sikkerhets - eller miljømessig
TEST
Start med å utvide skiløypetilbudet særlig i høyfjellsområdene. Gravset er dessuten usentralt for
hyttebeboere i f.eks. Grøndalen. Hemsedal har sin force i naturen og må planlegge og
tilrettelegge ut fra det. Dropp alle tanker om lekeland/badeland o.l..
Prioriter å utvide Bygdaheimen! Syt for at Hemsedal framleis får vera eigen kommune. Ver
sparsom med nye løyve til hyttebygging framover. IKKJE arbeide meir for å få nasjonal turstig.
-Tilrettelegge for større utnyttelses grad og fortetting av areal ved bolig og nærings
utvikling/utbygging i sentrum og sentrumsnære områder. - Det samme også for framtidig fritids
utbygging.
Hemsedal kommune er ei flott bygd å vekse opp i, bu i og bli gamal i! Her er det høgt opp under
taket, eit stort tolmod og mange som engasjerar seg og bryr seg. Eg er glad eg bur i Hemsedal:)
Sats på turistnæring og støtt opp om lokalt initiativ, spesielt innen friluftsliv og idrett. Det er
utrolig mye bra folk i bygda som vrimler av ideer bare de får slippe til.

mhtml:file://C:\Users\HE-olafro\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Inter... 09.08.2019

