Fullfør setningen: Jeg skulle ønske kommunen visste at……….
 mennesker er viktig
 burde samarbeide noe mere med frivilligheten så de som skal ha tjenester får glede(nytte) av
begge deler
 frivilligheten betyr fantastisk mye – mye mer enn statistikken viser
 det finnes enda flere ildsjeler som har mer å bidra med – på nye områder
 innbyggerne er ressurspersoner som vil delta
 vi er mange foreldre med gode ideer og brennende lidenskap :o)
 det å jobbe for å beholde innbyggere og bidra til tilflytning er noe av det viktigste som fins
 det finnes mange i bygda som kan brukes for å fremme for folkehelsa
 vi er så mange positive medlemmer i helselaget som gjerne vil komme inn på skolearenaen
og i god veiledning om mat og nistemat f.eks
 valget av aktiviteter – fysisk - trivsel
 det er behov for å bygge gode lokalsamfunn i alle tettsteder – ikke bare Lampeland – spes.
ref. ny skoleutbygging
 alt hva Sanitetskvinnene driver med
 det er kjempeviktig å legge til rette for felles fora og arb./sysselsetting for flyktningene:
Integrering – verdighet.
 det masse nye landsmenn i bygda som trenger å få en plass i lokalsamfunnet og har mye å
bidra med.
 ungdommen i NUK trenger flere tiltak/ting å gjøre i fritida og gjerne at de får ansvaret for hva
selv.
mange gamle sitter hjemme og trenger noen å hjelpe seg over dørstokken
 det er noen barn som ikke finner fritidsaktiviteter som passer for seg.
 at vi mangler sosiale møteplasser
 innvandrerne våre er en viktig ressurs, dersom vi gir dem mulighet til å utfolde seg
 jeg ønsker meg mere turmerking
 vi ønsker gang- og sykkelvei til Flesberg
 det kunne være ønskelig med en «åpen dag» hos Ordfører, Rådmann (el.l)- for å få luftet
meninger, ris – ros, gode ideer – 1x/mnd.
 det er mange ungdommer i kommunen vår som har STOR nytte av MOT-arbeidet som vi gjør
på skolen
 ikke alle har det så bra som de burde, og kanskje vi burde tenke litt utenfor boxen!?
 vi ønsker større tilflytting, og vi ønsker større tilrettelegging fra kommunens side
 jeg synes systemet kan være tungrodd i kommunen
 flyktningene trenger å bli aktivisert
 hva skjer rundt i kommunen, sette pris på hverandre
 det bor noen i utkantene
 alle har noe å bidra med
 eldre er en stor ressurs, men det kreves individuelle løsninger for de ulike grupper for å
utløse ressursene




















kommuneadministrasjonen ikke virker upartisk utad
hele numedal ønsker seg et badeland: hyttefolk – fastboende – skolene
jeg er glad i små skoler og små kommuner. Derfor bor jeg her
folkehelsa kan bli bedre om vi gjør noe sammen
jeg skulle ønske at kommunen visste at jeg er veldig glad for gangveien mellom Svene og
Lampeland
valg og bestemmelser som tas oftest har et mindretall av befolkningen bak seg
det er helse kroppen er viktig
det er mange hull i kommunevegen
humør er befriende :o)
når de kommer på Robeklista
det er et ungt og spirende miljø på Norefjord og at vi får til mye bra for store og små
jeg gjør mange ting hvis jeg kommer til orde
samarbeide er det viktigste
det finnes mange kreative/ressurssterke innbyggere som venter på å få gjøre noe!
det er mange som kan være med på noe positivt
mange trenger å bli spurt om å delta
jeg kan hjelpe til hvis jeg blir spurt
jeg ønsker å bidra

