Innbyggerundersøkelse - resultater
215 respondenter: 206 / 95,5% med fast bostedsadresse i Hol kommune, 1 / 0,5%.
8 respondenter (4%) hadde ingen av delene og er ikke en del av målgruppen for undersøkelsen =
207 relevante svar.
Hvor mange år har du bodd i Hol kommune?
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Yngste respondent 17 år, eldste 82,5. Gjennomsnittsalder på respondentene: 47,7 år, median 46.
Alderen med flest respondenter: 37 år.

Annet= Familie, jobb, skole, fjell/natur, aktivitet, vinter, tilfeldigheter, prøve noe nytt, godt sted å bo, bygda.

Mulig med flere svar

Hvilke av følgende påstander beskriver best din situasjon?
Jeg bor sammen med ektefelle / partner / samboer 87 42%
Jeg bor sammen med ektefelle / partner / samboer
og barn (under 18 år)
67 32,5%
Jeg bor sammen med mine barn (under 18 år) 14 (15) 6,5 (7) %
Jeg bor sammen med mine foreldre

3

1,5%

Jeg bor alene

32 15,5%

Jeg deler bolig med andre voksne
(bofelleskap eller tilsvarende)

1

Annet

0,5%

3 (2) 1,5 (1) %

Annet = 1 x «Jeg bor sammen med mine barn», 2 x «jeg bor sammen med ektefelle/partner og barn under og over 18 år)

Antall personer i husholdningen
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Gjennomsnittlig antall personer i husholdningen: 3, median 3

Gjennomsnittlig brutto årsinntektsintervall: 700.000,- til 899.999,Median brutto årsinntektsintervall: 700.000,- til 899.999,= 233.333,- - 299.999,- pr husholdningsmedlem

Annet: Ikke relevant (pensjonist/ikke i arbeid), jobbpendler

Gjennomsnittlig reisevei: 8 til 10,99 km
Median: 3 til 4,99 km

73%
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2,5% 0,5% 10,5% 1,5% 8,4%

Annet: sesongvariasjon bil sommer, snøscooter vinter, ikke relevant (pensjonist/ikke i arbeid, hjemmekontor).

Gjennomsnittlig reisevei: 3 til 4,99 km
Median: 1 til 2,99 km

84,5% 3,5%

0,5%

Hvilken påstand beskriver best din situasjon?
Jeg gjør stort sett unna nødvendige innkjøp i forbindelse med reise
til/fra arbeid/skole eller andre ærender.
123 / 60 %
Jeg reiser stort sett ut ens ærend for gjøre innkjøp.

82 / 40 %

11%

0,5%

Gjennomsnittlig avstandsintervall er 250-499 meter
Median: 0-150 meter
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Annet = hjemme hos foreldre, kårbolig, 2 x selveier

Hva betaler du/dere samlet i husleie pr. måned? (ikke ta med kostn. som strøm, internett, o.l.)
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Gjennomsnittlig månedsleie 6660,- median 6450,-. Laveste 1000,- høyeste 12500,-

Andel av fellesgjeld på kjøpetidspunktet
Kun 3 svar: 100.000,- til 500.000,- Gjennomsnitt og median: 300.000,-

Boligpris på kjøpstidspunkt
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Gjennomsnittspris 2.165.000,- Medianpris 1.850.000,- Laveste sum 10.000,- Høyeste sum 18,5
MNOK.

Innflyttingsår
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Gjennomsnittlig boligstørrelse 178 m2, median 156 m2.
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Gjennomsnittlig antall soverom 3,5, median 4.
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I mitt nabolag er det hovedsakelig andre fastboende

142

I mitt nabolag er det hovedsakelig fritidsboliger/hyttegjester 13
I mitt nabolag drives det hovedsakelig næring

19%

62%

7

I mitt nabolag er det en god blanding av fastboende og
44
hyttegjester og/eller næring
Jeg bor i et område med svært spredt bebyggelse og det er et 23
stykke til nærmeste nabo
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75% har et godt forhold til sine naboer, men under 20% bruker mye tid sammen med dem.
Nesten 50% mener naboene spiller en viktig rolle for deres trivsel og over 50% mener naboen
spiller en viktig rolle for deres opplevelse av trygghet.
Over 60% mener det er et godt sosialt miljø i bygda.
Over 50% mener at mange hyttegjester og turister ikke påvirker samholdet i bygda negativt.
Ca 15% mener det har negativ påvirkning.
40% har liten grad av positiv innvirkning på sitt sosiale nettverk som følge av mange
hyttegjester og turister, og nesten 40% er nøytrale.
Nesten 20% mener det har en positiv påvirkning på deres sosiale nettverk.
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Ved å bo nærmere tur-/løypenettet ville ca 1/3 i liten grad brukt det mer, ca 1/3 har svart
hverken/eller og ca 1/3 ville i stor grad brukt det mer.
Med bedre skilting ville 1/3 i liten grad brukt tur-/løypenettet mer, ca 1/3 har svart
hverken/eller og ca 1/3 ville i stor grad brukt det mer.
44% ville vært mer ute blant andre om det fantes flere uformelle møteplasser i nabolaget,
som felleshager, benker, bålpanner o.l. Under 1/3 ville i liten grad vært mer ute, og ca ¼ er
nøytrale.
Over 45% ville i stor grad brukt mindre bil om de bodde nærmere jobb/skole/butikk. Ca ¼ er
nøytral, og ca ¼ ville i liten grad latt det påvirke bilbruken.
¼ ville i stor grad brukt mindre bil om det var bedre tilrettelagt for gange/sykkel osv. 1/3 er
nøytral, og 37% ville i liten grad latt det påvirke bilbruken.

Er det fasiliteter/tjenester/tilbud eller noe annet du savner i ditt nærområde?
Omtrent likelydende tilbakemeldinger er slått sammen (antall likelydende svar er markert med x og
tallet)
Stikkord
Butikker og tjenestetilbud
Bedre butikker (?)
Klesbutikk for herrer
El-forretning x 5
Dagligvarebutikk x 4
Tannlege i Hol

Apotek
Serveringsteder og uformelle møteplasser

Respondentenes svar
Bedre butikker
Dressmann herrebutikk
Elektro/hvitevarebutikk, type Elkjøp og power
Dagligvarebutikk, nærbutikk, post, gangavstand
Har stort sett det jeg trenger i bygda, men hadde
vært fint med et tannlegetilbud i Holsbygda.
Forøvrig er det ikke langt til Geilo.
Apotek

Uformell møteplass/serveringssted –
kveld/helg x 2
Uformell møteplass/serveringssted x 9
Uformell møteplass/serveringssted
Nattklubb / Pub
Lekeplasser
Lekeplass (Flatmovegen)
Lekeplass (Dagali)
Lekeplass x 7

Lekeplass
Tilrettelagte områder for egenorganisert
lek/aktivitet

Andre utendørs møteplasser
Park (sentrumsnær)
Plen og lekeområde.
Utendørs møteplasser x 2

Badestrender
Brygger
Skøytebane
Friområde for hunder
Møteplasser og fritidsaktiviteter
Samlingssted for ungdom (ikke idrett) x 4
Fritidsklubb x 2
Ungdomstilbud (ikke idrett) x 4

Samlingssted og aktiviteter for eldre og på
tvers av generasjoner x 2

Kafe på kveldstid i Hol sentrum
en café med god mat og drikke (åpen på
ettermiddager/kveld og i helgen)
Møteplass, kafe, pub, restaurant, kafeteria,
gangavstand
Nattklubb Puber

Ja. Vi ønsker at vi kunne bruke fri plassen her på
flatmovegen og har lekeplass til små unger.
Dagali savner skikkelig lekeplass for barn etter
salget av Dagali skole
En skikkelig, stor, lekeplass. Flere lekeplasser.
Oppdaterte lekeapparater. Vedlikehold av
eksisterende lekeplasser. tilrettelagt for
egenorganisert lek. Geilojordet må
oppdateres/utvides.
Savner flere møte plasser for barn, bedre leikestativ
for barn i sentrum eller en felles arena hvor man ser
andre sambygdinger. Utendørs treningsstativ slik
man har ved idrettsplassen på ål. Bordtennis eller
minigolf noe som samler barnefamilier. det er
sjeldent man møter på andre ettermiddag/kveld
stortsett bare i barnehage eller skole

En stor grønn flat plen, men litt tilrettelagt
leikeområde med nærhet til sentrum. En Park på
godt norsk
Tilrettelagte samlingssteder utendørs med benker,
aktiviteter. Felles hager med bålpanne osv.
utvidelse av Geilojordet.
Badestrender, brygger
Skøytebane
Friområde for hunder!

Møteplass/et sted å være for ungdom som ikke er
idrett
Fritidsklubb
Bedre tilbud for ungdommer som ikke er
idrettsinteressert
Møteplasser og organiserte samlingssteder med
aktiviteter for pensjonister.
Gjerne i fellesskap med barn og unge om mulig.
Møteplasser for alle aldre

Samlingssted for lag/org x 3
Selvbetjent bibliotek

Offentlig bygg/samlingssted for lag og
organisasjoner
Selvbetjent bibliotek

Kino oftere x 2
Konsertlokaler
Buldrehall
Squash x 2
Svømmebasseng
Gymsal/innendørs trening
Leikarring
4H

kino flere dager i uken
Konsertlokaler
alternative aktiviteter(Buldrehall)
Squashbaner
svømming
gymsal for innendørs treningsmuligheter i bygda.
Leikarring
4H

Trafikksikkerhet, trafikkavvikling og kollektivtilbud
Gatelys
Gatelys
Gang- og sykkelveg x 10
Gangveier
Forlengelse av eksisterende gangveger
Veg og gangveg tilpasset bruk, feks til Geilo bhg
Gang- og sykkelveg mellom bygder (Hol-Hovet,
Geilo-Tuftelia)
Redusert fartsgrense
Lavere fartsgrense forbi der vi bor pga det er barnas
skolevei når de skal ta buss til skola.
Tilrettelegging for el-sykling (lengre turveier) Det er økende bruk av el-sykler for innbyggere i alle
aldere. Vi er pensjonister og bruker el-sykler daglig
om sommeren. MEN det er stort behov for flere
sykkelveier. Ustedalsfjorden Rundt og gangstier er
fulle av fotgjengere, barnevogner, hunder og annet
som gjør det svært problematisk å sykle i 20
km/timen. Biltrafikken er for stor til at vi kan sykle
på riksveiene. Dette er viktig for trivsel og helse.
Trafikkavvikling og parkering Geilo sentrum x Vegnettet i sentrum og parkering er sprengt i
2
høytider.
Kollektivtilbud x 5
hyppigere bussavganger, flere busstopp
Turveger og friluftsliv
Sikre stier/løyper ved utbygging.
Utbygger må etablere et godt alternativ.

Skilting/merking/info turveier x 2

Trist at turstier ikke blir tatt hensyn til ved
utbygging. Mange turalternativer i nærområdet er
blitt borte i de 25 årene jeg har bodd her. Hytter og
hus blir bygd midt på stier som er i bruk, uten
konsekvenser for utbygger.
Vi er kjent, men skilting av turløyper er ikke godt
nok for turister. Store skilt ved utfartssted og
deretter flere mindre skilt, samt bedre overganger
ville gjort dette tilbudet mer attraktivt.
Skiltede og merkede turstier og skiløyper. Ikke
stolpejakten som foregår i nabolag og sentrum, men
beskrivelser, merking og skilting av gode
fjellturer/nærturer. Savner «perleturer» som

Finnmark friluftsråd hadde, det beste som har
skjedd for folkehelsen i nord ☺️
Flere gapahuker/rasteplasser langs
stier/langrennsløyper
Flere skiløyper og turveger

gapahuker langs turstier/langrennsspor.
Skiløype
Gangveier til å gå turer med feks hund.
Flere universelt utformete turveier (ikke langs Mer tilrettelagte turveier med fast dekke/andre
bilvei!)
turveier enn akkurat gangvei langs biltrafikk slik at
UU-benker, rastelasser/gapahuker osv
det er brukbart for mennesker med rullator,
rullestol og svaksynte mm
Flere benker, lett adkomst for alle til gapahuker ol
(tilrettelagte) Langrennsløyper for
langrennsløype for de som er ikke så veldig flinke til
nybegynnere
å stå på ski
Sykkelveg/sti x 2
Sykkelveg/sti i turområdet fra Holsåsen til Bergsjø
Snøskuterløype
Snøskuterløype
Utfartsparkering
Parkeringsplasser i nærhet av stier og løyper.
Telt-/camping-muligheter
Tretopphytter
Tilrettelagte camping / telt muligheter ,
Tilrettelagt for unge voksne
tretopphytter , mer for yngre voksne
Overnattingssted til gjester
overnattingssted til besøkende
Barnehage og skole
Barnehage x 4
Skole x 5

Boligutvikling og bygdeutvikling
Sentrumsnært eneboligfelt på Geilo
Eldreboliger
Sosial boligpolitikk: rimelige utleieboliger til
lavinntektsfamilier
Flere rimelige boliger for salg
«stramme inn» boplikt/utleie
Gjennomgangsboliger
Byggeklare tomter
Flere hus til salgs
Sterkere boplikt
fiber/bredbånd x 2
«Utvide» (Geilo?) sentrum
Bygdeutviklingsplan
Kildesortering
Returpunkt for kildesortering
Kildesortering

Barnehage. Bedre barnehagetilbud/flere plasser på
Geilo
Skole
Savner nærhet til skole

Nytt bustadfelt for eneboliger sentralt på Geilo.
Eldrebo
Billige utleie boliger til fastboende med barn som
ikke har høy innkomst.
Rimelig enebolig til salgs for fastboende. Alt for
mange som spekulerer i utleie og bruker bolig som
hytte.
Boliger for utleie (gjennomgangsboliger), byggeklare
tomter, hus til salgs, at hus/gårdsbruk ikke blir brukt
som hytter.
fiber/bredbånd
Større sentrum utenfor dagen sentrum
Plan for utvikling av bygda.

Renovasjon- bedre returpunkter for kildesortering
for de med container avtale.
sortering av søppel,

Er det andre ting vedrørende din boligsituasjon du ønsker å fortelle?
Respondentenes svar
Stikkord
Sosial boligpolitikk og etablering av flere ulike boliger i sentrum/nærhet til tjenester
Jeg er avhenge god huseiere, som vil leie meg billig, fordi jeg Ønsker sosial boligpolitikk for
har dårlig råd. Når man har dårlig råd i Hol kommune, den må lavinntektsfamilier/-personer,
man leie kalde og gamle leiligheter/hus. Og mange som har
særlig med tilgang til boliger på
dårlig råd må bo utenfor Geilo, og de har ikke råd å ha bil,
Geilo/kollektivknutepunkt/
som betyr at de blir mere alene en noen gang før. Og de er
tjenestetilbud.
redde for hva skjer når de må flytte, blir det kaldere og
dårligere leilighet de vil flytte i. Eller blir det så dyrt de vil ikke
ha råd til mat.
Min eldste sønn bor hjemme ettersom det er vanskelig for
Ønsker boligstøtte for unge
ungdom å komme seg inn på boligmarkedet. kommunen bør
kanskje komme i gang igjen med boligstøtte for lokale
ungdom som ønsker å bli i hjembygda.
Jeg ønsker at det er en omsorgsbolig ledig til meg om jeg
Ønsker tilgang på omsorgsboliger
skulle trenge det. Det beste er om den befant seg i den bygda flere steder i kommunen
jeg bor i og at jeg ikke må flytte til Geilo for å få nødvendig
omsorg.
Eg skulle ynskje det vart bygd eldreleiligheiter på bortsida av Ønsker eldreboliger på Hagafoss
brua frå Hagafoss. Der har me både matbutikk og
(nærhet til butikk,
bussholdeplass innan lett gåavstand om det vart lagt til rette kollektivtransport)

for det. Det er ikkje alle som har lyst til å flytte til Geilo. På Ål
har dei vore flinke til å laga til høvelege bustader for eldre.
når neste generasjon overtar, vil vi etablere oss i leilighet i by
med alt man trenger i gangavstand. Det er ikke noe vi ser som
mulig i Hol kommune.
Trenger mindre plass etter hvert som barna flytter ut, behov
for leiligheter på Geilo.
Kommunen må legge til rette for utvikling av boligtomter
sentralt på Geilo, framfor eksplosiv utbygging av
leiligheter/fritidsboliger.
Ønsker meg en sentrumsnær leilighet ca.75.
Jeg kunne tenkt meg å flytte til en mindre bolig som koster
mindre i lån. Jeg savner leiligheter med 2/3 soverom som er
gunstige enn er hus på 120k2m. Jeg trenger 3 soverom men
ikke en så stort stue, gang og bad.
Min kone og meg er klare for å flytte i senior leilighet sentralt
i Geilo for å slippe vedlikehold og hagearbeid i enebolig.
Dessverre blir nesten alt av areal i Geilo sentrum utbygget til
turister. Det er ingen brukbare alternativer til bolig for oss
som er ledig i Geilo sentrum i dag.
Vi kjenner mange pensjonister som har stort behov for å
flytte til sentrum men som er skuffet over at Hol Kommune
ikke tilrettelegger for passende boligbygging. Hol Kommune
kan se hva nabokommunene i Hallingdal gjør for sine eldre.
Skulle ønske for min egen del at det var laget med boliger,
små enheter på et plan slik at en kan bo der livet ut.
Ønsker å kjøpe bolig som fastboende men kan ikke betale «
hyttepris»
Ønsker å kjøpe men boligprisene for fastboende blir ikke
prioritert.
Ekstremt dyrt å leie bolig på Geilo. Ekstremt dyrt å kjøpe
også. Et dilemma vedr å bli på permanent basis.
For dyrt for en så liten bygd. Prisene minner mer om midt i
byen, helt latterlig
Vi er en familie på 4 som i løpet av noen år vil ha et reelt
behov for større bolig. Det er svært sjelden det legges ut
større boliger for salg, og hvis det først kommer en slik bolig
for salg er det mange i vår situasjon i kommunen. Dette
presser prisen opp slik at det gjerne blir for kostbart å kjøpe.
Det er mange private som selger boligtomter, men prisen blir
for høy. Kommunen burde sørget for flere kommunale
tomter med et lavere prisnivå enn i det private markedet,
eller ev. lagt til rette for subsidier ved kjøp av private tomter.
Ønsker å kjøpe egen bolig, men det er altfor lite til salgs og
det som selges er som oftest altfor dyrt for en person
Jeg bor i leilighet i foreldrene mine sitt hus fordi jeg ikke har
funnet et hus som passer til meg alene i forhold til min
inntekt. Dette er selvfølgelig ikke noe jeg ønsker i lengden.
Jeg har fast arbeid, men siden jeg er alene, er det vanskelig å

Ønsker flere leiligheter med alle
tjenester i gangavstand
Ønsker flere leiligheter på Geilo
Ønsker flere boligtomter sentralt på
Geilo fremfor fritidsboliger

Ønsker flere mindre boliger
Flere leiligheter med 2-3 soverom

Ønsker flere aldersvennlige
leiligheter på Geilo

Ønsker flere aldersvennlige, små
boliger
Høye boligpriser (på Geilo)
Høye boligpriser (på Geilo)
Høye leie-/boligpriser på Geilo
Høye leie-/boligpriser (på Geilo)
Mangel på aktuelle boliger
Høye boligpriser

Høye boligpriser
Vanskelig for 1 pers å kjøpe
Høye boligpriser
Vanskelig for 1 pers å kjøpe/leie

finne noe i kommunen som kan samsvare med min inntekt.
Jeg ønsker å bo i Hol kommune.
På tiden og prioritere oss fast boende og bygge opp hus /
leiligheter for oss yngre vokse i etta etableringsfasen! Med de
stive bolig prisene og kun hyttefolk som prioritet vil de
fastboende rømme Geilo om ikke mulighet for bosted til oss
blir noe av.
For mine barns del synes jeg kommunen bør gjøre noe slik at
det er lettere å flytte hit og kjøpe sin første bolig som små
leiligheter/ boenheter som ikke er så dyre når en skal kjøpe
eller leie første gang etter å ha tatt utdanning og liknende
Ville kjøpe på Geilo men alle boliger som er ute må enten
pusses opp for flere millioner eller så må du opp i 5-6
millioner og da vil vi heller bygge og få det akkurat som vi vil.
Men vil ikke bygge før vi vet det er her vi vil bli. Derfor kjøpte
vi en bolig utenfor området vi ville som var rimeligere og
ferdig oppusset.
Vi har bygd hus pga lite hus til salgs de siste årene.

Manglende prioritering av
boligbygging
Høye boligpriser

Ønsker det enklere for
førstegangskjøpere, flere små
boenheter/leiligheter som ikke er så
dyre
Vanskelig boligmarked

Mangel på aktuelle boliger

Veldig synd at det legges så mye til rette for fritidsbolig i
sentrumsnære områdene. Det er lite marked for boliger og
langt mellom «godbitene»...

Manglende prioritering av
boligbygging i sentrumsnære
områder

Er det sånn at kommunen vil ha fastboende ,eller er det bare
turist det gjelder.
Hvorfor blir vi ikke spurt om hvordan vi vil ha det i
kommunen?

Manglende prioritering av
boligbygging
Mer innbyggermedvirkning

Å bo i Leilighet er det beste jeg har gjort og kjøpt😊
Leier leilighet nå. Bygger egen enebolig i Vestlia som
ferdigstilles våren 2021

Å bo i leilighet (eid) er bra

Boplikt
Synes boplikten for hus i utkantstrøk skal oppheves. Da har
en mulighet, økonomisk, til å kjøpe seg mindre bolig/leilighet
i tettbygd strøk. Pr. idag er det få som ønsker fast bosetting i
Sudndalen. En vil derfor få veldig lite igjen om en selger.
Bor i utkantstrøk (Sudndalen). Synes boplikten skal oppheves
i utkanstrøk slik at man har økonomisk mulighet til å kjøpe
seg mindre bolig i mer tettbygd strøk når man blir gammel
evnt. syk,
Dårlig oppfølging av boplikt, boliger ment for fastboende blir i
stor grad brukt som fritidsbolig. Dette er noe kommunen må
få ordnet opp i.
Det er viktig for meg at boligene i bygda forblir boliger for
fastboende
Veldig viktig at det er boplikt i kommunen, for å ha levende
nærmiljø og for å holde boligprisene på et fornuftig nivå.
Mange av de «fastboende» er NTG-elever. Når de er ferdig
med sin skolegang benyttes ofte boligen som fritidsbolig en
tid før den eventuelt selges.

Boplikt
Bør oppheves i utkantstrøk for å få
råd til å kjøpe noe sentralt ved salg.
Boplikt
Bør oppheves i utkantstrøk for å få
råd til å kjøpe noe sentralt ved salg.
Boplikt
Dårlig oppfølging
Boplikt
Boplikt
NTG-elever  bruker boligen som
fritidsbolig en stund etter ferdig
skolegang

Oppfølging av boplikt
Trafikksikkerhet
Gangvei Kleivi-Hagafoss.
Flere fartsdumper i vestlia, da folk kjører veldig fort.
Vi ønsker flere fartshumper på Stølsvegen, da det er en
rettstrekke rett utenfor felleshagen vår der bilene ofte
kommer i en voldsom fart. Skummelt mtp ungene som løper
mellom vei, hus og hage til hverandre. Skulle tro det var nok
humper her, men det stopper ikke folk...
Behov/fasiliteter
Savner garasje og mer lagringsplass til fritidsutstyr
Bor i et eldre boligfelt, med små tomter. Skulle ønsket meg
større tomt om det var mulig. Ville bygget dobbel garasje, det
er ikke mulig her.
Vedr det å bo hjemme lengst mulig: vil komme til å trenge
hjelp til å feks skifte lyspærer, tyngre løft, snømåking ol

Kommunens rolle og andre innspill
Bygd eget hus selv som stod ferdig i 2014. Hol kommune
opplevdes som vanskelig samarbeide med i forhold til å få til
tomt, det samme gjaldt alt det administrative/papirer som
skal til for å kunne starte å bygge.
Vi bor i press område når det gjelder fritidsboliger/hotel og
parkering/gangveier er ikke fulgt opp av kommunen når det
godkjennes nye planer.
Liten respons fra kommunen når det kommer
tilbakemeldinger fra fastboende angående dette.
Blir ganske oppgitt og lei av den sentraliseringen som foregår
i kommunen.
Jeg syns skolen blir for langt unna og føler at kommunen ikke
gjør noe for å få den nærmere, heller motsatt.
Det er ingen ordning for å sortere plast inne for 30 km.
Det går ingen buss forbli i helgene og kun to busser om
dagen, en tidlig om morgenen og en på ettermiddagen. Det
er ingen busstopp før du kommer til nabobygda. Jeg er
usikker på om jeg har lyst til å bo med fremtidig familie i
kommunen p.g.a. handlinger kommunen har utført som har
gjort at fremtiden for familie i kommene ser vanskelig ut.
Min bosituasjon er fin for tiden , stor trivsel med naboer og di
rundt meg,
savner kaffeen i Hol som var et flott samlingspunkt for folket
i bygda,
trivsel er en faktor som er undervurdert hvis man skal få
tillflytting til kommunen,
kommunen må gi folk fordeler med og bo i vår kommune, hva
kan kommunen tillby, for eksempel billig strøm , det tror jeg
har vært et fint trekkplaster .

Gangveg Kleivi-Hagafoss
Ønsker flere fartsdumper i Vestlia
Ønsker flere fartsdumper i
Vestlia/Stølsvegen

Behov for mye lagringsplass
Ønsker større tomt med plass til
dobbel garasje
Viktig med vaktmestertjenester el.
for å bo hjemme i
alderdommen/sykdom

Vanskelig å kommunisere med
kommunen ved boligbygging

Manglende oppfølging av
trafikksikkerhetstiltak i pressområder
Vanskelig å kommunisere med
kommunen
Ønsker ikke sentralisering
Ønsker skoletilbud nærmere
Ønsker bedre mulighet for
plastsortering/kildesortering
Ønsker bedre kollektivtilbud

Savner kafe/møteplass i Hol
Kommunen bør tiltrekke tilflyttere
med «goder»/fordeler som f.eks
billig strøm

Veldig godt fornøyd med mitt nabolag bortsett fra at
kommunen har opparbeidet et stort industriområde her som
gir støy

Støy fra industriområder er ikke bra

2.

1.
4.
3.

Annet = bl.a. turister, politikk/Hol kommune, gå fra leie til eie og trafikksikkerhet

Er det andre ting du ønsker å fortelle vedrørende flytting?
Flytteplaner
Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Respondentenes kommentarer
Vurderer eventuelt å flytte dersom skolen blir
lagt ned

Stikkord
Skolenedleggelse  flytting

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

På sikt

På sikt

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Jeg ønsker ikke å flytte, men er åpen for det hvis Familiens behov
mine barn trenger mer enn tilbudt i kommunen.

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Kan være aktuelt å flytte til en mindre bolig i
nærområdet når alderen tilsier det

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Hvis flytting mot formodning skulle bli aktuelt,
flytter jeg nok fra kommunen. Bortsett fra hvis
det er pga alder og helse som er årsak til
flyttinga.
Det er viktig at Hol kommune tilrettelegger for
innbyggere i alle grender i kommunen

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Aldersvennlig bolig

Tilrettelegging for bosetting i
alle grender

Siden kostnaden ved å bygge selv ikke er mulig å
få igjen ved et evt salg her vi har bygget, vil det
bli et stort økonomisk tap å skulle flytte. Ved
stadige forsøk fra kommune/politikere på å
legge ned de fasilitetene vi har i nærheten som
var/er en av hovedgrunnene til at vi valgte å
bygge her, har ønsket om å kunne flytte vært
stort, men det har vi ikke råd til!
Jeg synes arbeidsmarkedet i Hol/Hallingdal er så
dårlig at jeg dessverre kanskje må flytte hvis det
ikke er mulig å få fast jobb.

Lite lønnsomt boligmarked
Ønsker å flytte pga kutt i
kommunalt tjenestetilbud,
men har ikke råd til å selge
med tap

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Ønsker å bygge hus i kommunen etterhvert

Ønsker å bygge hus i
kommunen på sikt

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Kunne godt tenkt meg at det var lettstelte
rekkehus/ leilegheiter tilpassa eldre sentralt nær
butikk med mogelegheit for vaktmestertenester
som ein kunne få kjøpt på sine eldre dagar, eller
dersom ein blir dårleg til beins. Ikkje leige
leilegheit eller bustad i kommunal regi. Slik det
er i dag, er det vel Ål som er mest aktuelt.
Ønsker ikkje å bu på Geilo.
Hvis ikke kommunen verdsetter fastboende og
prioriterer bolig/ leilighet kompleks for geilofolk
har vi problemer med bosted da mye blir leid til
sesongarbeidere og utenlandsk arbeidskraft
Det er vanskelig å si om jeg absolutt ikke vil
flytte, med tanke på at det ikke finnes
videregående her. Dersom barnet/(a) - skulle det
bli fler, ville ønske å gå på videregående et annet
sted, så er det ikke umilig at jeg ville ha valgt å
flytte etter.
Håper jeg slipper å flytte men er redd for å
måtte gjøre det i fremtiden hvis tilbudene der
jeg noe blir for dårlige.

Ønsker aldersvennlige små
boliger (leil./rekkehus)
sentrumsnært og med
vaktmestertjenester

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Jeg ønsker absolutt ikke
å flytte

Vanskelig arbeidsmarked

Behov for boliger/leiligheter
for fastboende

Behov for nærhet til VGS
avgjør på sikt

Jeg ønsker å flytte, men
er ikke på aktiv leting
etter ny bolig

Er lei at vi ikke har bedre utvalg av butikker og er Dårlig butikktilbud
lei av turister som snart tar over kommunen vår Lei turister

Jeg ønsker å flytte, men
er ikke på aktiv leting
etter ny bolig

Ønsker å flytte og være nærmere familien på ett Nærmere familie
tidspunkt i livet.

Jeg ønsker å flytte, men
er ikke på aktiv leting
etter ny bolig

Skal flytte til kjæresten min

Nærmere kjæreste

Jeg ønsker å flytte, men
er ikke på aktiv leting
etter ny bolig

Snø er for spesielt intereserte, ikke for meg

Vær/klima

Jeg ønsker å flytte, men
er ikke på aktiv leting
etter ny bolig

Vanskelig å flytte da boligmarkedet er dårlig og
ved salg ikke mulig å kjøpe bolig annet sted
hverken i kommunen eller andre steder

Lite lønnsomt boligmarked

Jeg skal flytte og leter
aktivt etter bolig

Mangel på tomter på Geilo

Tomtemangel Geilo

Jeg skal flytte og leter
aktivt etter bolig

Har vært på jakt etter å kjøpe bolig i flere år,
men det er altfor lite på markedet her.

Vanskelig boligmarked

Jeg skal flytte og leter
aktivt etter bolig

Ønsker å kjøpe hus og bli boende i sentrum men Ønsker sentrumsnær bolig til
ikke til hyttepris.
rimelig pris

77%
5%
14,5%
0%
2%
1,5%

Annet= bl.a. eldrebolig

Hvor mange soverom har din idealbolig?
Minste antall: 1, høyeste antall: 7. Gjennomsnitt: 3,6, median: 3,5

2.

60,9%

52,2%

50,7%

1.
72%

3.
59,9%

4.
53,1%

Andre ting du vil fortelle om dine boligpreferanser?
Alle tilbakemeldinger som ikke omhandler spørsmålet/temaet er tatt ut.
Respondentenes svar
Viktig at kommunen tenker på å lage boliger som en kan bli
gammel i, gjerne der alt er på et plan.
Sol hele året
Jeg fikk boligtilskudd for unge. Det er noe Hol kommune
burde innføre igjen. Folk flytter hit å blir boende!
Lavt energiforbruk, egen brønn
Ønsker garasje
Hvorfor bygges det så mye stygt på Geilo, hele bygda er jo
snart ødelagt...
Praktiske løsninger, bygd for fjellvær. Det må være
takutspring så huset tåler snø og regn.. Plass til det man
trenger når man bor på fjellet, da har man mye klær,
fritidsutstyr osv
mulighet til å ha gjester (familie) på besøk (gjesterom,
kjellerleilighet eller liten hytte på tomten)
Vanskelig å finne bolig der man vil bo når man er alene. Alle
boliger blir for dyre.
Det burde vært bygd flere leiligheter/rekkehus for
fastboende.
Under spm nr 26 og 40 er det spørsmål om nærhet til
jobb/barnepass/skole i ett og samme spørsmål. Dette burde
vært delt i tre ulike spørsmål da ihvertfall jeg, men kanskje
flere, har ulik prioritering av disse tre ifht viktighet av nærhet.
For meg er nærhet til barnehage og skole aller viktigst for da
er livet på det travleste (med barnehage som aller høyeste
prioritet) og så jobb. Ideelt sett ønsker jeg selvsagt alle tre
deler så nært som mulig!
Er nøgd med dagens situasjon. Har tidlegare nemnt mogeleg
endring her, dersom helsemessige orsakar gjer at ein må
finne noko meir lettstelt og sentralt. Kunne godt ha tenkt
meg eit slags " eldretun", der ein kunne få kjøpt seg bustad.

Stikkord
Aldersvennlige boliger

Boligtilskudd for unge
Lavt energiforbruk
Egen brønn (energi eller vann?)
Garasje
Estetikk (Geilo)
Praktiske løsninger
Tilpasset vær/klima
Bod/oppbevaring
Plass til gjester
Boliger for aleneboende
Leiligheter/rekkehus
Nærhet til bhg/skole

Aldersvennlig bolig sammen med
flere andre eldre

Jeg merker jeg blir sint når jeg leser disse spørsmålene. Jeg
Sosial boligpolitikk – trygghet
har en drøm, det er å slippe å sitte å fryse i et kald hus fordi
Mulighet for å eie bolig, selv med
jeg har ikke råd til bedre, og jeg vet at det er flere en jeg i
svært lav inntekt
same situasjon. Jeg har også en drøm å være ikke avhenge
snille huseiere som setter ned husleie og jeg gir meg lov å bo
her i mange år. Jeg vet at ikke at alle er like heldig og jeg, som
kan bo på samme plass i noen år. Jeg har leiet leilighet av Hol
kommune, og når jeg hadde bodd der i et og halvt, begynte
angst tankene om hva skjer når jeg har bodd der i tre år, ville
jeg ha et hjem nå tre reglen som Hol kommune har var ferdig.

Jeg husket reddselen og usikkerheten om hva ville skje. Når
de som jeg leier av nå, kontakte meg og spurte hvis jeg ville
leie hvor jeg leier nå, den var jeg tenke at det var ikke helt
plassen som jeg ville bo. En tanken at snart ville tre år
kontrakten med Hol kommune renne ut, og at da hadde jeg
ikke kanskje råd å leie noen plass, var til at jeg sa ja. Jeg er
hele tiden redd, hva skjer når jeg må flytte igjen , hvor kan jeg
bo da. Jeg har under 200 000 kr i året før skatt, og da forstår
dere at jeg har veldig lite valg. Jeg drømmer selvfølgelig om
mitt eie hjem, som jeg eier, en drømmen vil aldri gå i
oppfyllelse, fordi det er bare bygget fritidsleiligheter i Hol
kommune, eller så dyre leiligheter at folk som jeg vil aldri ha
mulighet å kjøpe noen ting. Noen ganger lurer jeg på hvis jeg
må flytte fra Hol kommune fordi jeg har ikke råd å bo der en
jeg har ikke lyst å flytte
Skulle ønske det fantes flere mindre eneboliger her, altfor
mange svære hus for store familier. Det burde også bygges
flere leiligheter til fastboende, skjønner ikke hvorfor alt skal
bygges for fritidsleiligheter. Ettersom Hol kommune har som
mål å få 5000 innbyggere, MÅ bolig til fastboende prioriteres.
Synd at hol kommune har fjernet støtte til fastboende under
30 år. Denne kunne hjulpet mange flere
Det er flere boliger på Geilo som er definert som fastboende
men brukes som hytte mot at er leier ut selv med boplikt. Da
skviser man reelle fastboende ut da det ikke er ledige hus.
Prioriter muligheter for nye eneboliger sentrumsnært på
Geilo.

Mindre eneboliger
Færre fritidsboliger, flere boliger

Boligtilskudd for unge
Boplikt m/mulighet for utleie
ødelegger for fastboende
Sentrumsnære eneboliger på Geilo

