Notater fra møte om boligstrategi med råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse tirsdag
2. mars 2021

Hva er bra med der du bor i dag?
Lite sameie tilrettelagt for funksjonshemma, veldig greit rett ved veien  mulig å ta buss. Trygt og
godt, kjenner alle naboer.

Alt på en flate. Mulig å bo i lenge, også opp i alder. Nabolag, kort vei til friluftsområder. Godt
nabolag. Minuset er at det også er flere gamle hytter i nabolaget  ikke livlig.

Leilighet på ett plan + leilighet over to plan, litt slitsommere. Kjappere å gå til sentrum enn å kjøre.
Kort avstand til natur og turløyper. Minuset: sameiet med 13 boenheten hvert fall 3 som ikke blir
brukt som bolig. Påvirker miljøet i sameiet. Aldri enighet i sameiet ved dugnader osv. Ingen
gjenboere mot vest, fin solnedgang.
Enebolig i Hovet like ved veien. Lett adkomst, ett plan. 10 år gammelt hus. Litt mye tomme hus rundt
omkring.

Solforhold viktig. Utsikt er nok mer individuelt.

Enebolig i Dagali. To plan, tilrettelagt for å ha alt på ett plan. Nærhet til naturen er det beste, lett å gå
ut og stille. Fint å høre på alle lydene.

Bor på hytte. Mulighetene til å kunne bo på hytta. Midlertidig løsning. Ski inn ski ut. Solforhold og
utsikt. Alt på ett plan. Kan ikke bo der når man blir eldre, men fin løsning så lenge man kan. God
standard.
Betraktning om å bruke hytte som helårsboliger. Er det mange eldre som vil omgjøre hytte til bolig,
kan utløse krav om tjenester.

Kan kommunen legge til rette for at eldre kan bygge bolig i egen regi? Omsrogsbolig, klare seg selv
hjemme.

Oppsummering

Enkel adkomst og nærhet til hovedvei (kollektivtilbud) er viktig pga mange i denne gruppen ikke kan
kjøre bil selv.
Nærhet til natur og turløyper er viktig.
Levende nabolag/tilstedeværende naboer viktig for trivsel og trygghet. Fraværende naboer kan øke
konfliktnivået.
Boliger med alt på en flate gjør at flere klarer seg bedre selv og lenger.
Gode solforhold er viktig for trivsel, hva som er god utsikt er mer subjektivt.
Å kunne bo på fritidseiendommen sin er positivt for noen, men kan medføre høyere ressursbruk for
kommunen.
Enklere/gratis(?) permanent bruksendring på fritidsboliger i sentrumsområder?

