Innspill til boligstrategi for Hol kommune














Samarbeid mellom bygdene og kommunen er vesentlig for å få til en positiv utvikling i
forhold til aktivitet/næringsutvikling og boligbygging. Alt henger sammen.
Viktig å legge til rette for tilflytting og boligbygging i hele kommunen.
Hvordan folk som ønsker å flytte til kommunen blir møtt. Ønsket velkommen - et eget
opplegg med informasjon om muligheter – kinobillett eller lignende.
Tenke langsiktig. Gi god tid og ro til å snu en utvikling er vesentlig.
Fibernett – infrastruktur.
Limet i de små bygdene er: samlingspunkt/møtelokaler, butikk, skoler og barnehager.
Beholde grendeskolene/ (viktig for bygdene å ha møtepunkt). Det er vesentlig for Dagali og
Skurdalen å ha skole i Skurdalen.
Viser til andre kommuner som har snudd en negativ befolkningsutvikling. Hvor kommunene
har lagt til rette med boligtomter. Lønnsomt i det lange løp.
Positiv omtale av kommunen generelt, og av alle bygdene i hele Hol kommune. Bygdene har
forskjellige tilbud som tiltrekker seg ulike typer mennesker. I bygdene er det gjerne mye
uberørt natur som er attraktivt for en del mennesker.
Se viktigheten av mangfoldet i forhold til behov og ønsker for ulike typer mennesker.
Gjeninnføring av stipend til unge som bosetter seg i kommunen eller noe lignende.

Utfordringer i en liten bygd som Dagali:


Slik det er nå, er det for få folk til at det er økonomisk lønnsomt å bygge for utleie eller bygge
ut et boligfelt. Det er stor forskjell på å få økonomi i et privat boligfelt i en liten bygd hvor det
kan ta år å få inntekter på grunnlagsinvesteringer. Det skal mere til at folk kjøper tomt i
Dagali enn for eksempel på Geilo.

Det Dagali (og andre bygder) kan trenge støtte til:









Primært ønskes Hol kommune som utbygger - kommunalt boligfelt og spredt boligbygging.
Sekundært at Hol kommune veileder og er behjelpelig ved boligbygging.
Tilskudd til oppussing av boliger som står tomme.
Støtte til å videreføre et påbegynt privat boligfelt - bistand med prosjektet økonomisk og for
å løse adkomstvei/pålegg fra Statens veivesen - få det ferdigstilt.
Prøvebosted- gjennomgangsbolig/er. Mulig samarbeidsprosjekt med utbyggere av ny Joker
Dagali? Prosjektet er avhengig av før byggestart å selge tre leiligheter, som er tenkt bygd
oppå nye butikklokaler.
Støtte/tilskudd til spredt boligbygging (støtte til grunnarbeid).
Tilskudd til butikken for at den skal overleve.
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