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Innspill til kommunebudsjettet 2019. 

Tilrettelegge for kulturopplevelser i friluft gjennom kulturlandskap, skog og 

strandsonestier. 
 

 

I Rådmannens forslag til Handling- og økonomiplan for 2019 - 2022, årsbudsjett 2019, under 

Kultur og fritid , side 10 og 77-82 står det bl a å lese at... kommuneplanens samfunnsdelen borger 

for « det gode liv». Det handler bl a om helt konkrete tiltak som biblioteket, kulturskole, den 

kulturelle spaserstokken osv.  

Det nevnes også ivaretagelse av kongehistorie og pilegrimsleden, samarbeid med frivillige osv 

osv.  

 

 

Under satsninger for Kultur og fritid side 10 står å lese; Forhandlinger om kompensasjon med 

FRE16 og nye løsninger for fysisk aktivitet og friluftsliv blir prioritert i 2019. Her forstår vi at det 

i hovedsak handler om Svendsrudmoen.  

 

 

Men kommunen har mange andre muligheter til helsebringende fysisk aktivitet. Her tenker MDG 

spesielt på alle flotte stier og leder vil har i bygda vår, som blir mer eller mindre flittig brukt, men 

som ligger der litt usynlige. 

 

 

Vii i Mdg mener det ligger en stor helsegevinst i  også å rydde, åpne opp og tilrettelegge for 

friluftsliv og stier langs strandsonen. Vann er noe de fleste av oss tiltrekkes spesielt av.  Vi har 

hatt en «privat befaring» i ulike deler av kommunen, og mener at det i første omgang er både 

hensiktsmessig og mulig å gjøre en god jobb i strandsonen fra Kroksund syd og vestover, samt 

fra Sundvollen og nordover mot grensen til Åsa. På den siden speiler også solen seg lenge utover 

kvelden, samt merkes støy fra E16 minimalt.  

 

 

Vi i Mdg tror det er viktig å få dette tiltaket på dagsorden snarest. Allemannsretten kan bli truet, 

og presset på areal og strandsone kan akselerere etterhvert som vi nærmer oss utbygging av 

boligområder og FRE16. 

 

 

Vi i Mdg tenker at stiene vil tas mer i bruk dersom ledene ble opprustet med rasteplasser, kreative 

skilt, med f eks stedsangivelse, avstand fra a - å, retningsanvisning til kjente / ukjente 

landemerker, og at plakatskilt med ekte historiefortellinger vil gi friluftsfolket en ekstra 

opplevelse og inspirasjon. 



 

 

På denne fronten bør Hole komme ta grep for i større grad å realisere sitt eget motto: «Eventyrlig 

fortid Eventyrlig framtid». Politikere, administrasjon, Arbeidssenteret og frivillige som f eks 

Historielaget,, Hole il. Turistforeningen. Frivilligsentralen , må gå sammen om å sette handling 

bak ordene . Skole og skoleelever kan også trekkes inn som en kreativ ressurs. . Dette vil kunne 

skape et større eierskap til bygda vår, skape større identitet og gjøre Hole mer synlig, og mer 

attraktiv for innbyggerne og tilreisende. Og det er kortreist. 

 

 

Forslag:  

 

Vår 2019 ber Rådmannen rette etat å nedsette en idè- og arbeidsgruppe for kartlegging og 

gjennomføring av tiltaket med å rydde strandsonen generelt og å åpne opp for stier og 

rasteplasser - og for skilting og merking av stier i strandsonen og i andre aktuelle områder.  

 

 

Rette instans tar initiativ overfor ulike frivillige organisasjoner for dugnadsrydding av alle 

strandsoner i Hole på vårens nasjonale strandryddedag. 

 

 

 

 

Inger Berg Hauslo 

MDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


