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Nes Kommune

2150 Årnes.

 

Innspill til høringsforslag planprogram.

 

Her er mine innspill:

Punkt 1.2.1 a.

Angående boliger i LNF-områder er det like viktig der som i sentrum at dyrka mark, skog og myrer
ikke røres. Flere boliger må bety fortetting. Det er dessverre ikke slik lenger at vi kan tillate at store
eneboliger «breier seg» på store tomter av tidligere åkre, skog eller myrer.

Der infrastruktur med vann og avløp og trafikkavvikling til områder er i orden, ser jeg ikke noe
problem med flere boliger i grendene, men det forutsetter gode kollektivløsninger, eventuelt gang- og
sykkelveier fra grendene og til sentrum.

 

At kommunen vil tilrettelegge spesielt for næringer innen det grønne skiftet er flott. Jeg ser gjerne at
kommunen også jobber for å få flere «Oslo-næringer» flyttet til Nes for å minske andelen pendlere.
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Om traseen for ny E-16 har jeg bare en ting å si, og det er at det er en skam at kommunen ikke har
tvunget fram en utredning av det såkalte 0+-alternativet. Om det ikke blir gjort er min soleklare
mening at da blir det ingen ny E-16 gjennom Nes. Vi må rett og slett finne andre løsninger enn å
bygge en overdimensjonert ny motorvei. Det er gammeldags og miljøødeleggende, og jeg håper
denne fine kommunen blir den første som sier tvert NEI til Nye Vegers totalt misforståtte løsning for
ny vei.

 

Punkt 1.2.2 b.

Levekårsforskjeller er det ingen forslag til løsning på som jeg kan se. Det bare slås fast hva som er
problemene. Det første jeg foreslår her er at om det fortsatt er slik i kommunen at barnetrygd trekkes
inn når sosialhjelp ytes, så må det bli slutt på det. Barnetrygden kan ikke være til alle, bortsett fra til
barn som lever i familier som i perioder må ha sosialhjelp.

Det andre forslaget mitt er at det må økes betraktelig i antall voksne som er til stede der barn og unge
er. For eksempel mye tettere med voksne som har inspeksjon i friminutt, på skoleveier og på
skolebusser. Dette for å få ned mobbing og den utryggheten unge dermed opplever. Å tro at man får
bukt med mobbing uten, er å være uhørt naiv. Disse voksne må selvfølgelig være personer som ser
og er i stand til å stoppe mobbing.

 

Alle barn og unge skal få være med på fritidsaktiviteter de ønsker, innen rimelighetens grenser, uten
at familiens økonomi er det som stopper det. En eller annen ordning som kan få til dette, uten at
familien må søke om fritak for kontingent og lignende i hvert tilfelle, må det være mulig å få til, håper
jeg. Jeg tror disse enkle grepene kan være med å få andelen som fullfører en utdanning opp, fordi det
hindrer skammen som følger med å være den som mobbes/den som aldri kan delta på noe/ den som
føler seg mindreverdig og utenfor.

 

Som et siste punkt her vil jeg bare påpeke hvor enormt viktig det er at barnevernstjenesten får de
ressursene de trenger. Hva som foregår i mange hjem vil de fleste av oss kvie oss for å vite, men
mange barn og unge trenger veldig hjelp, og den må de få!

 

Punkt 1.2.3 c.

Her mangler det den selvfølgeligheten at det ikke bare er de globale klima- og miljøutfordringene som
påvirker oss, men også at det vi gjør lokalt her i Nes påvirker de globale klima- og miljøutfordringene.
Vi er ikke bare «ofre» som må tilpasse oss det som skjer, vi kan også være med å bidra til å gjøre ting
bedre.

 

Punkt 1.2.4 d.

Her er mitt innspill at det kanskje ikke lenger er vekst som skal være målet? Bærekraft og vekst er
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mange ganger ikke en mulig kombinasjon. Skal vi heller legge oss på en «bra-nok»-linje?

 

Punkt 2.

Eneste lille bemerkning til dette punktet fra meg er at det ville lette jobben for de som vil gi innspill om
det i sakspapirene står hvor innspill skal sendes. Det er ikke alle som finner ting på nettet like lett.

 

Punkt 3.2 a.

Første avsnittet i dette punktet, om de nasjonale føringene, er det veldig viktig at kommunen følger.

 

Spørsmålet om boligsosial utbygging: Her tenker jeg det burde gjennomføres en spørreundersøkelse
blant innbyggerne, med tanke på hva de ønsker seg nå og i en tenkt framtid med økt alder, eventuelle
funksjonsnedsettelser og utfra forventet «aldersøkonomi». Jeg tror svarene blir svært varierte både
med hvor man vil bo, hvor man vil flytte om det må gjøres, hva slags bolig man ser for seg at man vil
ha om man blir enslig (leilighet alene, et slags kollektiv med eller uten helseservicetjenester,
institusjon eller hjemmesykepleie om man blir så svak), om man har et bosted som kan selges for å
finansiere nytt bosted (grad av kommunal hjelp man ser for seg at vil trenges) og sikkert mye mer.

Og så er det nok nødvendig å utrede om kommunen selv kan stå for noe utbygging. Ikke overlate alt
til private. Det blir ofte dyrt og vrient, selv om hensikten er å gjøre det billig og lettvint. Kan et slags
kommunalt borettslag være noe å se nærmere på?

 

Spørsmålet om å øke bruken av kollektivtransport: Dette er egentlig enkelt. Det må være mulig å få til
matebusser til togene hele dagen! Fra mange steder i bygda her er det kun matebusser til togene i
rushtida morgen og ettermiddag, og skal man av gårde på andre tidspunkter kan man bruke et par
timer på nettet for å finne ut at en tur fra Skogbygda eller Brårud til Årnes med buss vil ta et par timer
Øvre Romerike rundt, innom Eidsvoll/Jessheim, med diverse bussbytter, om det i det hele tatt er
mulig, og det ender med at man tar bilen om man har en. Og det er selvfølgelig det samme om man
bare skal til Årnes eller Vormsund for å handle eller gjøre andre ærender. Det er håpløst tungvint å
komme seg til disse sentrumsområdene uten bil. Selv mellom Årnes og Vormsund går det faktisk ikke
busser! Minibusser som går i skytteltrafikk mellom disse stedene ville jo være supert. Noe for
taxieiere som har minibusser om ikke et buss-selskap vil?

Vi hadde et tilbud om bestillingbusser for eldre før koronaen stoppet det. Det er jo også en mulighet,
men bør i så fall gjelde for alle innbyggere. Det vil gjøre en stor forskjell også for Årnes sentrum om
færre bruker bil. Nå er det ofte parkeringskaos med biler over alt.

Jeg håper dette kan utredes skikkelig. Jeg tror at om vi innbyggere finner ut at det alltid går en buss,
så vil tilbudet bli brukt.

Et siste punkt fra meg om dette: Sats maksimalt på jernbanen. Mas og argumenter for oppgradering
av Kongsvingerbanen helt til det skjer. Få gjenåpnet Seterstøa og Bodding stasjoner. Reisetiden vil
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Avsender

øke noen minutter, men det må vi faktisk tåle.

(En liten parentes om dette emnet: Jeg har bodd i en del kommuner. Nes er den mest håpløse
kommunen jeg har bodd i når det kollektivtilbud.)

 

Om utbygging på Årnes: Å bygge ut Årnes innenfra og ut er en god tanke, men nå kan vi ikke ta mer
matjord. Flere boligfelt, eller enkeltboliger, på dyrka eller dyrkbar mark kan vi ikke bygge. Og ingen
unntak.

 

Spørsmålet om å øke bruken av sykling og gange: Dette er veldig ønskelig å få til og mange vil gjerne
både gå og sykle både av hensyn til egen helse og av hensyn til klima. For å få det til trengs
tilrettelegging, så det oppleves trygt å gå og sykle. Det finnes strekninger i bygda med gode gang- og
sykkelveier, men på veldig mange strekninger finnes det ikke, og det er vel bare de tøffeste av oss
som tør å begi seg ut på mange av veiene her på sykkel eller til fots. Spesielt på veiene med
fartsgrense 60 og oppover, smale og uten veiskulder eller fortau kvier jeg meg veldig for å bruke
sykkel, eller gå. Det er rett og slett for farlig. Vi trenger gang- og sykkelfelt, litt lys, og et politi som er
så ofte til stede at det er større sjanse for å bli tatt for grisekjøring enn ikke å bli det. (Det er ekstremt
mye fullstendig gale bilister i Nes, og de er ganske trygge på ikke å bli tatt.)

 

Punkt 3.3. b.

Til spørsmålet om hvordan styrke landbruksnæringen:

Har rådgiverne i landbruk og skogbruk kunnskapen som trengs? Jeg vet ikke, men det er spennende
ting på gang i noen miljøer med det som kalles regenerativt landbruk. En metode for å bedre jordas
evne til å lagre karbon. Noe å sende folk på kursing i om de ikke kjenner til metoden?

Om skogbruk så er jeg skremt av hvordan for eksempel Viken skog fortsetter med å anbefale
flatehogster, tross stadig mer kunnskap om at dette er en veldig dårlig driftsform både for miljøet, for
biodiversiteten og faktisk for kvaliteten på tømmeret og dermed for skogbrukerens økonomi. Dette må
stoppes. Kursing, opplæring i alternativer, eller til og med forbud mot denne driftsformen bør
vurderes.

 

 

Takk for muligheten for å gi innspill, og lykke til med det videre arbeidet.

Jeg har vedlegg til saken
 

Liv Tove Thorgersen
Fornavn Etternavn

Adresse
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2150 ÅRNES
Postnr/sted

90145358  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

lt.thorgersen@hotmail.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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