Oppsummering etter innspillsmøte med Hol ungdomsråd 9. februar 2021
Hva er bra med der du bor i dag?
Nabolag med flere barn/unge i samme alder, mange å leke med.
Ikke så mange på samme alder, men mange yngre barn ga fin jobb som barnevakt.
Natur og aktivitetsmuligheter i nærheten: Skog å leke i, jorder å ake på. Skiløyper og turveier.
Lekeplasser som var «nye» og morsomme å leke på da de var mindre.
Gårder og nærhet til gårdsdyr/beitedyr.
Stort hus med god plass
Å bo ganske sentralt, kort vei til skole/samfunnshus/steder det går an å finne på noe uten å måtte bli
kjørt.
Terningkast 6
Terningkast 6.
Terningkast 6 for barn, 3 for VGS-ungdom.

Hvilke 3 ting ville du gjort om for å gjøre det enda bedre å bo der?
Rustet opp lekeplassene som står mye ubrukt fordi de er utslitt og utdatert. Nye lekeapparater og
mer «møteplass»-preg med bålpanne, platting, takoverbygg, benker og bord.
Mange som flytter pga VGS gjør at det er få å være sammen med av jevnaldrende. Gjør også at
fritidstilbudet for den aldersgruppen blir veldig dårlig, siden «markedet» er så lite.
Skyss fra grendene til Geilo (Brakar bestilling på sommeren fungerte veldig bra).
Litt få jevnaldrende, mange tomme hus i nabolaget. Hvis de var bebodd hadde det kanskje vært flere
å leke/henge med både da jeg var liten og nå som ungdom.

Vi har mange hyttegjester her, kjenner dere noen hyttefolk?
Ikke så mange, møtes kanskje litt i skibakken eller på fotballbanen, ikke noe kontakt over tid, men
sporadisk. Mest stas når man er liten, hvis det er faste folk som kommer igjen og igjen, så går det an
å beholde vennskapet. Har ikke vært viktig for rep. i ungdomsrådet, men de kjenner til andre som har
tettere forhold til hyttefolk.

Kjenner du noen eldre mennesker som du er sammen med innimellom? (besteforeldre, naboer
eller noen andre?)
Alle er engasjert i flere fritidsaktiviteter/sommerjobber som gjør at de kjenner en del eldre personer.
Syns det er koselig/liker å omgås eldre. Positive til å møtes på tvers av generasjoner for å kunne
hjelpe hverandre.

Hva gjør dere på fritiden, som ikke er organisert trening/aktivitet?

Rep. i ungdomsrådet er engasjerte ungdommer, med mange faste aktiviteter, så ikke så mye tid til
andre ting.
Bruker kanskje en time eller to hver dag til å bare sitte, se på tv/telefon e.l.
Før korona: hang mer ute i sentrum og rundt om. På sommeren er handicap-brygga ved Slåttahølen
veldig populær. «Kamp» om brygga og ofte «kø». Gapahuken ved skibrua/skileikområdet. For langt å
gå til Geilostranda. Henger litt på Geilojordet, sentrum osv. Viktig med kort vei til butikken. Bader i
kulpene.
Om vinteren er de litt i bakken i helgene.
Hva tror dere de som ikke er så aktive og engasjerte som dere er, driver med?
Mange av guttene bruker mye tid på treningssentrene
Gaming – mange sitter hjemme
Henger rundt.

Hva tenker dere om å flytte fra Hol kommune?
Alle rep. i ungdomsrådet vil/må flytte pga. utdanning (både VGS og høyere utdanning).
En av dem vil veldig gjerne flytte for å se mer og oppleve andre passer. Mye familie i utlandet som er
aktuelt å leve nærmere. Usikker på ønske om å komme tilbake. Ville flyttet uansett utdanningstilbud
her.
De to andre ser også for seg å flytte pga utdanning, men er tydeligere i ønsket om å komme tilbake
pga trivsel og familie/slekt. «Vil bli gammal i bygda han vokste opp.» Hadde vurdert å ikke flytte hvis
utdanningstilbudet fantes lokalt.

Oppsummering:
Små lekeplasser/møteplasser/aktivitetsmuligheter i nabolagene er verdifulle. Etterslep på
vedlikehold/oppgradering. Legge til rette både for lek og sosialt samvær for andre aldersgrupper.
Å bo sentralt/innenfor gang-/sykkelavstand til skole, lekekamerater og uorganisert aktivitetstilbud
(lekeplasser, akebakker, skog, bademuligheter e.l.) er viktig.
Å legge til rette for boligfelt/nabolag hvor flere i samme alder/livssituasjon kan etablere seg på
samme tid skaper et viktig sosialt miljø for barna (å ha jevnaldrende å leke med).
«Kompakte» nabolag bidrar til gode oppvekstmiljø: der hvor flere hus står tomme, blir nabolaget
«hullet i hjel». Viktig at alle boligene i et nabolag blir brukt som bolig.
Møteplasser nær sentrum, hvor ungdom kan «henge» og bade er viktig – flere plasser a la
handicapbrygga er nødvendig.
Ungdom i VGS-alder «finnes ikke». Legge til rette for at flere bor her i den alderen? Fritidstilbud til de
få som er igjen? F.eks gjennom tettere kontakt/involvering av NTG-elevene?
Hyttefolket er tilsynelatende ikke så «interessante» for lokale barn/ungdom, men kan spille en
interessant rolle for lokal ungdom til å bli kjent med en annen «kultur» og få et nettverk andre steder
i landet.

Møteareaner på tvers av alder/generasjoner er positivt. Hvordan legge til rette for flere slike
«møter»?

