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Røldal 2020 Referat fra møte nr. 2 06.10.2014
Til stede: Vencke R. Hagen, Sylvia Rabbe, Gunvor Øvregård, Jarle Sandal, Tore Hamre,
Roger Lynghamar, Else Marie Sandal, Kristian Jensen, Kenneth Teigenes
Siden sist:
Wenche og Sylvia har gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdom og utflytta røldøler.
I tillegg har ungdomsskoleelevene på Røldal Skule svart på undersøkelsen. Svarene vil bli
del av sluttrapport. Det er aktuelt å stille spørsmålene fra siste møteinnkalling til folket i
bygda, gjerne med utlegging og informasjon på handelslaget i Røldal samt på mellomtrinnet
på skulen. Det må også legges ut informasjon om prosjektet på nettet. Vi må alle jobbe
videre med å selge inn prosjektet i bygda for å få engasjement hos flest mulig.
Jarle har vært i kontakt med Kvinesdal kommune. Her ble vegen lagt utenom bygda. Statens
Vegvesen bidrog med kompenserende tiltak for vegomleggingen, blant annet ved bygging av
sentrum. Fylkesnivået var ikke til noe hjelp for Kvinesdal i sin «omstillingsprosess.»
Det gjenstår fra forrige møte å lage et felles salgsprospekt som forteller hvilken spennende
bygd Røldal er. Dette prospektet skal følge alle søknader om midler og hjelp utenfra.
Pelle får utfordringen med å lage ei skisse til dette, samt lage en orientering om
ekspressheisen og skisenterets videre utvikling til neste møte.
Til agendaen for møte nr. 2:
1. Røldal sett fra kultursjefens ståsted
Else Marie hadde et engasjert innlegg om kultur i Røldalsbygda. Hun etterlyste større
mangfold, mer enn «bare» idrett. Bygda er svært flinke på fysisk aktivitet, men mindre opptatt
av andre deler av kulturen. Det har ikke vært søkere fra Røldal til kulturskoleundervisning de
siste åra. Det etterlyses en felles innsats for å få musikk som tilbud og innslag i bygda.
Skolen har her et forbedringspotensiale for å få elevene til å bli glad i musikk og dermed
sammen med foreldre komme med konkret forespørsel om kulturskoletilbud med opplæring i
Røldal.
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Bygda er i stor endring. Det er viktig å ivareta gode tradisjoner som er viktig for trivsel og
boattraktivitet. Else reiste flere viktige spørsmål som vi ble utfordra på å finne gode svar på:
Hvilke tradisjoner følger vi opp fortsatt? Hva gjør ei bygd attraktiv? Else svarte selv med:
Tilgang på bolig, variert kulturtilbud, Café, at de som vokser opp der har hatt en god
oppvekst ---. Kenneth mente handelstilbudet/butikken er viktig for liv og trivsel i bygda. I
tillegg er det helt avgjørende at folket i bygda støtter opp om de tiltakene og arrangementene
som blir gjennomført. Det ble nevnt eksempelet med «Ekspedisjonen» på Lofthus som blir
svært godt backet av lokalbefolkningen. Else etterlyste også litt «galskap»; finne på ting som
er slitt spesielle og som blir lagt merke til. Eksempler: Trærne i Eidfjord som er kledd med
strømper, fitnesskurs med Jaqueson, Fjærland – «bokbyen» og «Rundballfestival»,
Jostedalen med sitt spesielle skimiljø som har trukket til seg mange av typen Pelle
Gangeskar, høg kompetanse og et betydelig aktivum for bygda. Johan Børsheim i Ulvik ble
nevnt som et stjerneeksempel på at kultur er både idrett, musikk og dans ---.
Sogndal ble nevnt som et utrolig innovativt samfunn til tross for sine bare ca. 5000
innbyggere.
Else berømmet dugnadsinnsatsen i bygda. Vi må ta i betraktning at folketallet i bygda er lavt
og det er grenser for hvor mye de få ildsjelene kan ta på seg.
Hvem vil Røldal stå fram som?
Hva ønsker røldølene av kultur? Det er et positivt initiativ fra Roger Lynghamar for tilbud om
musikk til barna i Røldal. Else har søkt om skjønnsmidler til «kulturløft Røldal». I tillegg er det
vakante midler i kulturskolen som kan nyttes til kulturskoleopplæring i Røldal hvis det
kommer ønske om dette: Initiativ fra foreldre i Røldal etterlyses! Ungdomslaget sitter på
penger som kanskje kan søkes om til et musikkprosjekt for unge i bygda.
Fysisk aktivitet
Her er røldølene utrolig flinke. Det er vanskelig å få de voksne med på møter de fleste av
hverdagene da de er opptatt med trening. Hvis det var mulig å omsette noe av fokuset på
fysisk aktivitet til en kombinasjon fysisk aktivitet og næring ville det være av stor
interesse/betydning for bygda! Det sitter flere yngre røldøler med topp kompetanse innen
sjukepleie og fysioterapi m.m. som kunne tenke seg å skape egen arbeidsplass i bygda
knyttet til fysisk aktivitet; rekonvalesens og rehabilitering m.m., men de trenger hjelp for å
komme i gang.
Freeriden har virkelig satt Røldal på kartet og har blitt en hovedaktivitet for barn og unge i
bygda. Den ble imidlertid sett litt rart på; med skepsis av røldølene i starten. Det er likt som
med Litteratursymposiet i Odda som også hadde en beskjeden start hos oddingene med sin
skepsis til dette «nymotens» litteraturgreiene. Fortsatt sitter Litteratursymposiet og bøker litt
langt inne hos røldølene ---. Røldølene er kjempegode på fysisk aktivitet og
idrettsarrangement, men utfordres til å «spille på flere strenger».
Hva med litt annerledes konkurranser og da gjerne sommer/høst når en trenger mer aktivitet
i forhold til reiselivet i bygda? Jarle prøvde med rulleskikonkurranse. Her deltok bare
skigymnaset fra Hovden. Det kreves kanskje innsats over tid for å få nye arrangement til å
«sette seg». Else etterlyste også en forbindelse til Odda/Ullensvang Turlag og Ingebjørg E.
Nondal/Barnas Turlag i Odda/Ullensvang Turlag for samarbeid i forhold til ut på tur i
Røldalsområdet. Røldølene sitter med stor friluftskompetanse til å bidra her!
2. Røldal 2020 og arealplaner.
Kristian E. Jensen, konsulent hos Norconsult og nylig ansatt som plansjef i Odda kommune,
redegjorde for arbeidet med sentrumsplanen som ble presentert med tre ulike alternativer på
folkemøte i Røldal i vår. Planen er lagt litt på vent for å kunne bli parallellkjørt med arbeidet
med selve arealdelen av kommuneplanen. Det er arealdelen av kommuneplanen som er

overordnet evt. reguleringsplaner som må utarbeides når en skal ta nye arealer i bruk. Med
arealdelen på plass slipper en egne koneskvensutredninger for å ta i bruk nye arealer. Han
oppfordret til innspill til arealdelen av kommuneplanen. Han ønsket også at prosjekt Røldal
2020 kommer opp med de konkrete aktuelle tiltakene slik at det blir tatt høyde for disse i
forhold til arbeidet med arealdelen av kommuneplanen. Det har vært litt misforståelser mht. å
komme med innspill til arealdelen. Kommunen ble oppfordret til å annonsere dette på nytt
slik at alle kunne få sjansen til å komme med innspill til denne så tidlig som mulig i
prosessen. Det er kommet inn en del innspill på areal, både til aktivitetsområde og
boligformål.

3. Korte presentasjoner av de tiltakene vi mener skal med i prosjektet
Handelsområdet i Røldal sentrum
Kenneth Nesse som representerer Rølal handelslag la fram sine tanker for en spennende
utvikling av butikken til en kombinasjon av utvida butikk, flere butikker, kontorfellesskap, café
og leiligheter. Det ble nevnt bedre plass for selve dagligvarebutikken, klesbutikken til
Marianne, sportsbutikk m.m. Viktig at dette ikke går ut over dagens parkeringsarealer. Her er
også på veg ladestasjon for el-biler. For å få til denne videreutviklingen av handelstilbudet
kreves nye arealer fra dyrka mark. Kenneth ble utfordret på å avklare sine spennende tanker
med de aktuelle samarbeidspartene i handelsområdet inklusive grunneier til dyrka mark. En
videreutvikling av handelstilbudet som nevnt ovenfor får stor betydning for utviklingen av
sentrum i Røldal. Idé-/tiltakshavere oppfordres til å ha tett kontakt med kommunen i
planprosessen for en slik utvikling for at helheten i området skal ivaretas og for at kommunen
kan bidra best mulig til løsning av utfordringene i et slikt prosjekt.
Kaffikroken
Det er ønske om utvidelse av inngangspartiet til handelslaget. Tanken er å lage en
kaffikrok/sosial møteplass kombinert med plass for minibank. Sparebanken Vest er annig på
å få på plass minibanken og det er sterkt ønske om at kaffikroken kommer på plass til jul i
2014! Kenneth ba om at kommunen følger denne saken tett for en rask avklaring!
Vise vitalitet
Kenneth understreket sterkt at det var viktig at det ble vist vitalitet i bygda; at det fortløpende
kom prosjekter for realisering; bygda der det hele tida skjer noe! Det er viktig å synliggjøre
gjennomførte tiltak og ting som er på gang (jf. Røldal Skisenter/ekspressheis).
Pilgrimssenteret
Else redegjorde for møte med sentrale myndigheter som var helt uinteressert i å bidra til
realisering av pilgrimssenteret. Nå jobbes det mot hordalandsbenken av politikerne og andre
for å holde prosjektet varmt. Uavhengig av pilgrimssenteret er en nødt til å få ordnet
parkerings/trafikkforholdene ved stavkirka. Parkeringskapasiteten er sprengt i
sommersesongen, og vegen forbi kirka er for smal.
Lokaler i Røldal
Sjekke ut status i forhold til mulig ledige lokaler deriblant Mesta sine bygg.
Røldalshallen
Sak ble behandlet i driftskomiteen tirsdag 07.10.2014. Det ble enstemt å gå for rådmannens
innstilling til kommunestyre om godkjenning av utredningsfase 2 for ferdigprosjektering av
hallen.

Røldalsgarasjen
Her er det inne søknad om tilskudd til ferdigrigga scene for effektivt å kunne arrangere
konserter m.m.
Lysløypa og aktivitetspark
Røldal Idrettslag jobber med rehabilitering av lysløypa og aktivitetspark knyttet til denne.
Planen er å søke spillemidler til tiltakene i 2015.
De to hovedstrategiene i prosjektet
Prosjektet jobber etter sss (små suksesser straks ) og de større og mer langsiktige tiltakene
Det er viktig å se på de mindre tingene som lett kan la seg gjennomføre og er med å skape
trivsel og positiv ånd i bygda parallellt med de store tiltakene. Én klar suksess det siste året
er cafeen Tyst. Det er svært viktig at bygdefolket støtter opp om dette flotte tiltaket!
Klare budskap fra møte:
Vise vitalitet! Synliggjøre ting som er på gang!
*
Informere om prosjekt Røldal 2020 (lokalt engasjement/eierskap), infokanal på nettet.
*
Trekke veksler på engasjerte røldøler og gjerne ta flere inn i prosjektet om de ønsker
det.
*
Kommunen gjør sitt for å få på plass kaffikroken i inngangspartiet til handelslaget!
*
Ønske om en god informasjonsplass i tilknytning til området ved handelslaget.
Infoplassen Bruleite er malplassert!
*
Skrive kort og handlingsretta sluttrapport med tilhørende forutsigbar og langsiktig
finansiering.

Odda 08.10.2014
Rolf Bøen, prosjektleder

Vennlig hilsen
For Teknisk forvaltning

Rolf Bøen
rådgiver
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