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INNSPILL BOLIGSTRATEGI HOL KOMMUNE
Mangel på boligtilbud og konsekvenser er en ikke ukjent problemstilling i Skurdalen. Det var
også bakgrunn for etablering av Fjell-ljom boligfelt, og bygda har gjort en del erfaringer rundt
temaet boligtilbud, eller mangel på boligtilbud. Bygda kan nå tilby byggeklare tomter, men
fortsatt er den største utfordringen for prosjektet knyttet til manglende tilbud av utleieboliger.
Det mangler ikke på aktuelle til-flyttere, men de færreste starter med å investere i tomt eller
kjøpe hus. De fleste som bryter opp fra bosted og jobb, ønsker å leie en bolig først, for å se om
man trives, før de evt. velger å kjøpe eller bygge bolig. For de som skal bygge hus, og kommer
flyttende til kommunen vår, er det også viktig å kunne få leid en bolig under byggeprosess. Noen
skal kanskje også gjøre en del egeninnsats, og må flytte hit før egen bolig er klar.
For å kunne ta i mot til-flyttere, samt ha tilbud til kommunens innbyggere og unge som skal
etablere seg med egen bolig, er det viktig med et variert boligtilbud:
1.Utleieboliger

-både kort-og langtidsleie. Noen av de som vurderer å flytte hit, ønsker å
leie noe et par måneder-halvt år, for å gjøre seg kjent med
området/jobbmarkedet, før de beslutter å flytte. Andre ønsker å vite at de
kan bli boende over lengre tid, når de først velger å bryte opp.
-forskjellig størrelser/pris, for å kunne dekke behov til både enslige, par og
familier.
-lov med dyr/ikke lov. Noen som leier ut ønsker ikke dyr, mens mange av
de som vil flytte har hund eller katt, viktig å ha begge alternativer.
-noen ønsker å bo i nærheten av andre, noen ønsker å bo i ”ødemarka”
- For ”prøveboliger” er ikke tilstand på boligen så viktig, mange tror de må
pusse opp en bolig for å kunne leie ut. For mange av de som ønsker å
flytte, er dette underordnet når man bare skal bo et år, eller en begrenset
periode, for å se om man trives.

2. hus for salg

Det er viktig at det finnes et uvalg av boliger for salg, dette er en rask og
rimelig måte for mange å skaffe seg en bolig på, og gjør det enklere for de
som skal flytte, og trenger en bolig raskt. Er det en naturlig
omsetning/rullering av boliger, er det også mindre behov for å bygge nye.
Det er sterke følelser/meninger knyttet til unntaket for boplikt ved arv av
bolig, om det skal være slik eller sånn. Resultatet av dagens løsning er at
det er svært få boliger som kommer for salg, de fleste blir en fritidsbolig.
For å opprettholde innbyggertallet, må det bygges tilsvarende antall nye
boliger.

3. boligtomter

Det er viktig at det finnes et variert utvalg av byggeklare tomter i hele
kommunen, slik at både kommunens innbyggere og til-flyttere kan etablere
seg der man ønsker. Ved å tilby forskjellige tomteområder er det gode
muligheter for at aktuelle innflyttere finner ”sitt ”sted innenfor vår
kommune Noen ønsker å bo tett, andre ønsker å ha litt rom rundt seg.

4. nøkkelferdig hus

For de som ønsker seg et nytt hus, men som ikke kan/har mulighet for å
ordne med tomt, grunnarbeid og finne hus på egenhånd, er dette en grei
løsning. Det er lett å se hva man får, og det er forutsigbart i forhold til når
huset er klart.
-viktig med et variert utvalg, både størrelse og prisklasse.
- viktig å ha noen med tilbud om livsløpsstandard, slik at folk som evt.
vurderer å flytte fra et eldre hus, kan få en bolig som fungerer uansett
hvilken livsfase man kommer i, og at man kan bo der så lenge som mulig.
- Det tar tid å bygge hus, så det optimale er at det settes i gang bygging av
boliger som selges mens de bygges.

5. leiligheter

Det bør finnes et utvalg leiligheter for de som ikke ønsker å ha eget hus
lenger, og som vil ha noe lettstelt, uten plenklipp/snømåking osv.

6. kommunale boliger Kommunen bør ha noen boliger, helst i hver grend/del av kommunen, som
aktivt brukes for utleie som ”prøve-bo”-boliger.
Muligheter og utfordringer:
Ved å tilby attraktive bo-tilbud, helst i nær-miljøet, kanskje noen velger å selge, eller overlate
eiendommen til andre eller yngre krefter, og kjøpe en mer lettstelt/egnet bolig før helsa svikter,
slik at de kan bo der de har familie og kjente så lenge som mulig. Kanskje dette kan redusere
antall boliger som blir arvet, og får unntak for boplikt?
Stimulere til at de som bygger ny bolig, bygger med utleie-enhet, ettersom det er stor mangel på
utleietilbud. Utfordring for de som skal bygge, da dette vil bety høyere bygge-kostnad, som
krever mer lån, og mer egenkapital. Utleie vil bidra med leieinntekter når huset er ferdig, men
har ikke bygger egenkapital nok til å ta en høyere kostnad så lar det seg ikke realisere.
Ved å annonsere boliger som er ledig for utleie, er det store muligheter for å få mange flere
boligsøkere enn til bare en bolig. Kanskje kommunen burde hatt en boligformidler og en
boligbase, hvor utleiere og boligsøkere kunne meldt inn.
Noen vegrer seg for å legge ut bolig til leie; det er en del jobb, både med henvendelser og
visninger, noen synes dette er vanskelig, og lar være av den grunn.
Kommunale boliger bør ikke stå ledig over tid. Ved å annonsere får man kontakt med aktuelle
til-flyttere, det vil antagelig komme flere henvendelser enn til en bolig, og man kan etablere
kontakt med mulige nye innbyggere, og forsøke å finne bosted til flere. Ved og ikke annonsere,
står boliger tommer, som betyr tapte leieinntekter, og det er umulig for folk å vite at det finnes
ledig bolig om det ikke opplyses noe sted .
Kapasitet på grunnarbeid, støping og tømrere/håndverkere er en stor utfordring for boligbyggere
i vårt område, det er vanskelig å finne firmaer som har mulighet, og det er lang ventetid på det
meste.
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