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Agenda:
1. Orientering til styringsgruppa (Utviklingskomiteen, UTK)
Konsentrat av meldingen til UTK ble delt ut i møte.
Eivind Tokheim tok opp to spørsmål under orienteringen
i møte i UTK:
Prosjekt Røldal 2020:
«Søke om midlar til å tilsette nokon som kan drive prosjektet vidare etter prosjektgruppa er
klar med arbeidet til sommaren ?» Dette er absolutt aktuelt for å holde trykket på videre
utvikling av Røldalsbygda.
Bør prosjektet se på bygdeutval som Fylkesmannen kom med innspel om ?
Rådmannen: «Dette kan vurderes etter avklaring om kommunestruktur».
2. Hovedtema i møte blir å fokusere på bostedsattraktivitet
Telemarksforskning har laget en rapport om hva som gjør et sted attraktivt. Steder kan være
attraktive på tre måter; for bosetting, for etablering av næring og som besøksmål.
Disse tre attraksjoner vil være nyttige redskaper som basis for utviklingsstrategier.
«Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander,
kan noen steder i dag oppstå fordi det er gunstig å bo der. I tillegg gir den digitale
verden mulighet for å jobbe fra hvor som helst i verden.» Dette er en «nisje» for å
tiltrekke seg nye innbyggere. Da må en se på hva som må legges til rette for å treffe
disse menneskene.
Kommentarer i møte med tillegg
* Sjekke ut ledige lokaler i Røldal for næringsutvikling generelt og kontorfellesskap spesielt.
Et levende kraftsenter
Teknisk forvaltning
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5750 ODDA
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Telefon:
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Konkret: Gjøre en forespørsel til eiendomsselskapet for Coop-bygget vedrørende mulig
ledige lokaler for kontorer.
* Sportsbutikken i Røldal har et ønske om bedre lokaler
* Det er tanke om og under planlegging et felles eldhus til bruk for bakst m.m.
Her er også mulighet for å tenke næring og ivaretagelse av gamle mattradisjoner!
* Er barnehagetider tilpassa evt. pendling fra Røldal til jobb i Odda?
* Er ungdommer fra Røldal som er i gang med videre studier klar over de
arbeidsmulighetene som finnes i Odda, og herunder traineeordningen for ungdom som er
satt i gang som et rekrutteringstiltak til arbeidsmarkedet i Hardanger?
* Gamlevegen over Røldalsfjellet er en svært attraktiv transportåre gjennom et spektakulært
landskap. Her bør vi ta kontakt med vegmyndighetene for å få på plass en rehabilitering av
dekket og vegen som også kan gi grunnlag for å få Røldal som nasjonalt treningsområde
for langrenn, sykkel m.m.
* Oddbjørn har vært i kontakt med regnskapsfirma som er interessert i å etablere kontor i
bygda forutsatt tilstrekkelig antall interesserte lokale firma. Det er opp til de lokale
næringsdrivende å evt. Bytte til dette regnskapsfirmaet.
«Andre steder er attraktive fordi de trekker til seg besøkende som skaper
arbeidsplasser i besøksnæringer».
Hva trengs av tilrettelegging for at dette skal kunne skje? I Norge i dag krymper
basisnæringene mens besøksnæringene øker og lokale næringer øker mest. For at dette
skal skje er fokus bostedsattraktivitet nummer 1! Boligbygging er den faktoren som har
sterkest sammenheng med nettoflytting!
* Er det pr. i dag tilstrekkelig med tjenlige husvære for sesongarbeidere?
* Det er tid for å komme med forslag til arealer for alternativ bruk (arealdelen av
kommuneplanen er under revisjon). Resttomter i Bergshagen er ikke attraktive nok til at
folk vil bygge der. Det trengs raskt tilrettelegging av attraktive tomtearealer.
Det er pr. dags dato kommet forslag til slike arealer på Stengårdsbakken/Hauge, Dalen,
Hottedalen og Tveito/Dokka. Sett fra innbyggerne av Røldal sitt ståsted: Hvor ville de ha
satset på husbygging hvis de fikk velge? Er forslagene til nye arealer for boligbygging
attraktive og tilstrekkelige?
Er det tilstrekkelig med godkjente områder for videre hyttebygging i Røldalsområdet sett i
lys av utviklingsplanen for Røldal Skisenter?
Det har kommet ett innspill til areal for fritidsboliger, utvidelse av hyttefeltet FrøystølVetlehovden-Liamyrane. Ei oppgave er å se på hva som er tilrettelagte arealer for videre
satsing på fritidsboliger og vurdere annen nødvendig infrastruktur i denne sammenheng.

3. Gjennomgang av oppgaver som vi har vært innom og
skulle jobbe videre med etter de to første møtene.
a. Få ut informasjon om de små (og evt. store) synlige suksesser
Ekspressheiesen har fått god omtale og utgjør et kvantesprang i utvikling av
vinterreiselivet i Røldal/Odda kommune
Møteplassen kjøkkenkroken på Coop kan få mer omtale. Flytting av minibanken
likedan.
Kr. 200.000 fra skjønnsmidler til aktivitetspark og grindbygg og kr. 100.000 fra årets
idrettsmillion til aktivitetspark.
Kr. 750.000 til fullprosjektering av Røldalshallen
Treningsrom for spinning
Lista ovenfor er ikke uttømmende; kom med det dere kjenner til som tillegg!
Større tiltak som er under planlegging
Pilgrimssenter
Røldal Skisenter
Røldalshallen
Tur- og dagsløype
Aktivitetspark
Grindbygg
Lysløype
Skistadion
Ei oppgave er fortløpende å komme med oppdateringer av informasjon om framdrift i alle
ovennevnte og andre tiltak.
Hva er det spesielle med Røldal?
«Det skal lages et salgsprospekt/reklamefolder som kan følge alle søknader om midler til
tiltak i Røldal». Her har vi samlet en jobb å gjøre!
Jarle har vært i kontakt med Kvinesdal kommune for å hente informasjon om utviklingen av
dette stedet etter omlegging av trafikken til å gå utenom stedet. Har vi behov for å hente
inspirasjon/erfaringer fra steder som har vært gjennom prosessen med omlegging av
trafikken til å gå utenom bygda?
Kan det være en idé å samle til en samtale noen av Røldals innbyggere som har vært i
Ramsau (Østerrike) for å diskutere om det er noe å hente herfra?
Røldal sett fra kultursjefens ståsted
«Skolen har et forbedringspotensiale for å få elevene til å bli glad i musikk ---». Det er nå
startet opp et eget musikktilbud med Håkon Widding som lærer. Dette er godt mottatt av
skolen og elevene her!
« 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 ---». Endelig har en klart å gi en initiativtager en
håndsrekning gjennom tildeling og oppussing av lokale for å drive som massør-/behandler av
muskelplager.
Tilrettelegging for friluftsliv i Røldal er en viktig del av turistsatsingen i bygda. Her må
kommunen og reiselivslaget i Røldal arbeide tettere sammen for å få opp dette produktet. I
tillegg bør friluftsinteressene i Røldal kobles til Odda/Ullensvang Turlag.

4. Gjennomgang av resultater fra de spørreundersøkelsene som er gjort
og som er undervegs
Resultatene er vedlagt dette møtereferatet.
5. Oppsummering av innspillene som er kommet til revisjon av arealdelen av
kommuneplanen for arealer i Røldal:
Arealer for boligbygging er nevnt ovenfor
Areal for bygging av fritidsboliger er også nevnt ovenfor
Slalåmbakke, akebakke og hotell inne i bygda
Det har lenge vært et ønske om å få til et barneskitrekk inne i bygda. Dette ville bety et flott
aktivitetstilbud i et klimamessig bra område for barn og et godt «rekrutteringstilbud» for
Røldal skisenter. Røldal trenger mer aktivitet inne i bygda både vinter og sommer. Det er
som allerede nevnt planlagt aktivitetspark, grindbygg (med grillmuligheter), tur- dagsløype,
lysløype (fornya og utvida), og utbedring av skistadion.
-

Videreutvikling av Røldal skisenter
Her foreligger en flott utviklingsplan som realiseres ettersom økonomien i selskapet
tillater dette.
Næringsareal – ligge inne forslag på Liamyrane i tilknytning til nye tuneller på E-134.
Sykkelsti Valldalsvatnet rundt
Det er mange flotte anleggs- og gamle veger i Røldalsområdet som er velegna for å satse på
sykkelturisme.

6. Informasjon om Røldal IL sine spillemiddelsøknader

Anlegg med spillemiddelsøknader
og planlagte anlegg

Anlegg

Kostnad

Tur og
dagsløype
Aktivitetspark
Grindbygg
Planlagt
Lysløype
Skistadion
Total kostnad

630.000

Omsøkt
Spillemidler
300.000

354.000
184.000

177.000
92.000

3.885.000
604.000
5.657.000

7. Hvor står vi i arbeidet i forhold til prosjektplanen?
Det ble besluttet i møte ikke å arrangere folkemøte om prosjektet nå. Prosjektgruppa meldte
om at bygdefolket hadde kommet til et metningspunkt når gjaldt planer (les ord) og ikke
handling. Det er desto viktigere å komme fram med informasjon om tiltakene som er
konkrete og under realisering.
8. Hvordan gripe an arbeidet videre?
Prosjektgjennomføringen følges som oppsatt.

Vedlegg: Gamlevegen over Røldalsfjellet

Ferdsel over Røldalsfjellet har funne stad i uminnelege tider. Tusenvis av vandrande føter frå
handelskarar, pilegrimsreisande og andre ferdafolk har slite ned stigar og hulvegar i
undergrunnen, og til saman danna Allmannavegen over fjellet. Vegspor laga før hest og
kjerre, lenge før bilen, og lenge før tyske bobilar og motorvegar tvers gjennom fjellet. Heilt
fram til køyrevegen over Røldalsfjellet opna i 1874 var dette den viktigaste ferdselsåra
mellom Røldal og kystområda i vest.

SPØRSMÅL TIL DEI UNGE
”Røldal 2020”
Røldal har no 500 innbyggjarar, og det håpar me helst vil auka, i allefall ikkje ha nedgang i
folketalet. Ting endrar seg og ulike arbeidsplassar og tenester forsvinn, men nye dukkar opp.
Det har i fleire år vore bra byggjeaktivitet, både boligar og ikkje minst hytteutbygging.
Barnehagen har i år 23 ungar, medan skulen har 59 elevar. Dette er tal som svingar mykje
frå år til år. Det er kjempeviktig å oppretthalda folketalet, og då treng me unge familiar.
Røldalsungdom under utdanning har nok gjort seg mange tankar om heimbygda si, og kva
den vil bety for eigen del, i framtida. Dette ynskjer me å få vita meir om. Det er viktig at du tek
deg tid til å svara / kommentera og tilføya eller koma med ynskjer og idear. På nokre
spørsmål / punkt, kan du berre stryka det som ikkje passar.
Røldal,- ei levande bygd, no og i framtida


Kva meinar du gjer Røldal attraktiv for tilflytting / fastbuande?
En fin plass med aktiv ungdom og god skole, aktiv bygd, masse snø,
lite miljø, fredelig, fjella, trivelig plass, folka i bygda, gode muligheter til å holde
seg i form



Kva trur du hindrar folk i å flytta hit?
Dårlig arbeidsutvalg og usikker skoleframtid, liten plass og få butikker, at alt
blir lagt ned, dårligere skole (færre lærere og fleire sammenslåtte klasser), litt
dårlig beliggenhet, vanskelig å få tak i hus, «Gard Folkvord, Ole Jørgen Jondal
og liten plass



Kva tankar gjer du deg om Røldal i tida framover?
Vi får mindre og mindre ting, Det blir fleire innbyggere, meir turister, håper at
det kommer flere innbyggere, holde på innbyggerne, nye og spennende
ting/arbeidsplasser blir laget



Kva framtidsutsikter / utvikling ser du for deg / satsingsområde?
Kirka og Håradalen, fleire butikker, større skole og barnehage, idrettshall, fleire
innbyggere, fleire turister, at vi får penger til idrettshall



Kva trur du om arbeidsmarknaden?
Helt grei den, lite utval, men det bli flere arb.pls. framover, vanskelig å få arbeid
Utfordringar:



E-134 i tunell utanom bygda. Utviklingsmogelegheit eller utfordring?
Utfordring, vet ikkje, utfordring for de turistavhengige arbeidsplassene og
besøksnæringen i det hele, mindre trafikk og færre turister i bygda
Kommunestruktur: Odda som no, storkommune Odda + Ullensvang, Odda + Suldal
og Ryfylke inkl. Sauda, Røldal og Suldal inkl. Hjelmeland, andre forslag?
Røldal og Suldal, Røldal aleine, Røldal pluss Suldal og Sauda, Odda + Suldal,
«eg vil at Røldal skal bli i Odda kommune, men at me får meir pengar av Odda»,



Oppretthalda og tilretteleggja arbeidsplassar. Kva må til?
Innsats frå bygda, få fleire innbyggere, investeringsmidler, ha folk som er
engasjert i jobben sin, bygge lokaler (legge til rette) slik at det blir enkelt å
skaffe seg kontor og arbeid
Utdanning / yrkesval:



Har du utdanna deg med tanke på å kunne arbeida i Røldal?
Nei,
Kunne du tenkja deg å starta eigen bedrift / firma / arbeidsplass?
Nei, kanskje, ja



Har du planar om å samarbeida med andre næringsdrivande?
Bygdetun (ulike butikkar, kafe osv.) / næringshage (ulike kontor)
Nei



Er du innstilt på pendling? dagleg / vekependling / andre turnusar
Kanskje, ja



Tenkjer du deg arbeid innan offentleg / kommunal sektor?
Nei, ja
Turisme og reiseliv:


Kva trur du gjer Røldal attraktiv for besøkjande?
Kirka og skisenteret, fin natur



Korleis kan me byggja vidare på dette / vidareutvikla det positive?
Få fleire mennesker til bygda, få fleire felles møteplasser i sentrum av bygda



Kva tilbod synest du Røldal manglar for dei besøkjande (til alle årstider)?
Betre kafeer, ei fin strand/badeplass, aktiviteter for unge og voksne
Jordbruk:


Ting endrar seg. Kva trur du om framtida til jordbruket i Røldal?
Det blir slutt, få som driver



Kva med husdyrhald og småbruk i framtida?
Det blir mindre av det
Kan ein satsa på å dyrka grønnsaker, frukt, bær osv. sidan klimaet er i endring?









Sentrumsutvikling:
Daglegvare butikk, gåver&klede, turistinformasjon er samla v/ Kyrkjevegen. Likeins
kafear og camping. Dagsenter, fysioterapi/ muskelterapi og kan henda sportsbutikk,
er plassert litt lenger oppe, i bygget med legekontor og park. Bokbua litt bortanfor.
Nede v/ kyrkja håpar me på Pilegrimssenteret kjem på plass.3 gangbruer bind saman
funksjonane på begge sider av elva. Korleis løyser me sentrumsutviklinga?
Kan områder v/ Skysstasjonen, Saltvold, industriområdet, Mesta osv. byggjast ut, og
nyttast betre? Til kva slags utbygging?
Kartskisser for området Liamyrane – Nykktjødn syner heile området på nedsida av
der E-134 er no, som eit flatt, utfylt område for utvikling. Kva ynskjer me her?
Dei vegfarande (via tunellen) har 45 sekunder i dagsljos før neste tunell. Korleis får
me dei til å stoppa og få så mykje informasjon om Røldal at dei neste gong legg
vegen utanom tunellen…?
Området er tenkt til industri og næringutvikling. Korleis kan me utvikla området til ein
god stad å stoppa for dei vegfarande, på både ny og gamal E-134, samt oss andre?



Spørreunderskelse vedrørende Røldalshallen
SIDE 1: - hva skal til for at du skal benytte den?

Spm1
Eksporter
Tilpass

Hva er din tilknytning til Røldal
Svarvalg –

Svar –

–
Jeg bor i Odda kommune

41,67%
10

–
Jeg eier hytte eller leilighet i området

33,33%
8

–
Jeg er en besøkende som leier eller bor hos kjente

25,00%
6

Totalt
Kommentarer (1)

24

SIDE 2

Hva er din alder?


Besvart: 24

Svarvalg –
–
18 - 30
–
30 - 50
–
50+
Totalt

Svar –
50,00%
12
37,50%
9
12,50%
3
24

SIDE 3
Spm3
Eksporter
Tilpass

I Røldal planlegges det nå en flerbrukshall med
svømmebasseng, varmbasseng, saunaer,
treningssenter, hoppegrop, buldrevegg og
idrettshall. Er dette et tilbud som vil være interessant
for deg å benytte?


Besvart: 24

Svarvalg –

Svar –

–
Ja
–
Nei
–
Usikker
Totalt

100,00%
24
0,00%
0
0,00%
0
24

SIDE 4

Hva vil være mest interessant for deg i den nye
hallen?


Besvart: 24



Hoppet over: 0

Svarvalg –
–
Svømmebassenget med varmtbasseng og badstuer
–
Treningssenteret
–
Flerbrukshallen (håndball,innebandy,fotball,volleyball mv.)

Svar –
58,33%
14
54,17%
13
41,67%
10

–
Buldreveggen og hoppegropen

50,00%
12

–
Svar
Annet (vennligst spesifiser)
Totalt antall respondenter: 24

4,17%
1

SIDE 5
Spm5

En flerbrukshall med basseng og treningssenter
koster selvsagt en del å etablere og drifte.
Brukerbetaling er derfor nødvendig. Hvordan ville du
kunne tenke deg å betale for bruk av et slikt anlegg?


Besvart: 24



Hoppet over: 0

Svarvalg –

Svar –

–
Jeg kunne tenkt meg å betale et fast månedlig beløp som ga meg rett til å benytte anlegget året rundt

41,67%
10

–

33,33%

Svarvalg –

Svar –

Jeg kunne tenkt meg å betale per besøk
–
Jeg kunne tenkt meg å kunne betale per weekend eller ferie jeg vil kunne benytte anlegget

8
8,33%
2

–
Svar
Annet (vennligst spesifiser)
Totalt

16,67%
4
24

SIDE 6
Spm6

Hvor mye ville du vært villig til å betale per besøk?


Besvart: 22



Hoppet over: 2

–
–
Flerbrukshallen med
sportsdekke
–
Svømmehallen med spa avdeling
–
Treningssenteret
Kommentarer (3)

50 kroner 100 kroner 150 kroner 200 kroner
–
–
–
–

Totalt Vektet gjennomsnitt
–
–

66,67%
14

28,57%
6

4,76%
1

0,00%
0

21

1,38

29,41%
5

35,29%
6

5,88%
1

29,41%
5

17

2,35

68,75%
11

25,00%
4

0,00%
0

6,25%
1

16

1,44

SIDE 7
Spm7

Dersom du kunne tenkt deg et mer fast
kundeforhold, hvordan kunne du tenkt deg det?


Besvart: 23



Hoppet over: 1

–
–
Jeg kunne tenkt meg en
weekend pris.
–
Jeg kunne tenkt meg en
ukepris
–
Jeg kunne tenkt meg en
månedspris (ikke abonnement)
–
Jeg kunne tenkt meg en årspris

Kryss av for alernativene du
kan tenke deg å benytte –

Kryss av for
alternativet du liker
best –

Totalt
–

Vektet
gjennomsnitt –

69,23%
9

30,77%
4

13

3,15

100,00%
5

0,00%
0

5

1,00

60,00%
6

40,00%
4

10

3,80

80,00%
8

20,00%
2

10

2,40

Kryss av for alernativene du
kan tenke deg å benytte –

–

Kryss av for
alternativet du liker
best –

Totalt
–

Vektet
gjennomsnitt –

Kommentarer (1)

Spm8

Hva vil etablering av et anlegg som beskrevet
bety for ditt forhold til Røldal?


Besvart: 24



Hoppet over: 0
–

Kryss av –

–
Jeg tror jeg oftere ville kommet hit
–
Jeg tror besøkene mine ville blitt forlenget
–
Det vil ikke bety stort fra eller til
Kommentarer (1)

100,00%
14
100,00%
5
100,00%
8

Totalt antall respondenter –
14
5
8

SIDE 8
Spm9

Det er Røldal grendahus som frivillig organisasjon
som står bak planene om nytt anlegg. Ville du kunne
tenkt deg å ha støttet planene om de skulle
realiseres?


Besvart: 24



Hoppet over: 0

Svarvalg –

Svar –

–
Ja, jeg ville gjerne bidratt med 200 kroner i gave

62,50%
15

–
Ja, jeg ville gjerne bidratt med 500 kroner i gave

8,33%
2

–
ja, jeg ville gjerne ha bidratt med 1000 kroner i gave

8,33%
2

–
Ja, jeg ville gjerne ha bidratt med et beløp på mer enn 1000 kroner i gave
–
Svar
Annet (vennligst spesifiser)

0,00%
0

Totalt

24

SIDE 9
Spm10

20,83%
5

Hva synes du om planene om dette nye
idrettsanlegget?


Besvart: 24



Hoppet over: 0

(
Svarvalg –
–
Jeg synes dette er en veldig god ide
–
Jeg er ganske nøytral
–
For meg vil ikke etablering av et nytt idrettsanlegg bety noe som helst

Svar –
87,50%
21
12,50%
3
0,00%
0

–
Jeg synes Røldalsbygda heller skulle ha satset på noe annet

0,00%
0

–
Svar
Annet (vennligst spesifiser)
Totalt antall respondenter: 24

0,00%
0

Vennlig hilsen
For Teknisk forvaltning

Rolf Bøen
rådgiver

Kopi:

