Oppsummering fra dialogmøte
Solbergmoen/Solbergelva/Åssiden (2) 08.04.2019

1. Nærutvalg

Hvem bør sitte i Nærutvalget?
Sammensetning:
 Representativt utvalg
 Representasjon både på alder, kjønn og flerkulturelt
 Mangfold er typisk Åssiden – mangfold når det gjelder både alder og etnisitet. Mangfoldet må
vises i nærutvalget.
Aldersfordeling:
 Bør være representanter for forskjellige aldersgrupper
 Variasjon i alder
 Blanding av ungt og gammelt
 Bør være de som skal bo i den delen i mange år, dvs ungdom som er framtida
 Ungdommen – skolene må ha en representant, minst.
 Viktig å ha med unge og voksene, men det er viktigst med egnethet
 Ta vare på alle aldre, pensjonistforeningen en kjempeviktig
 Finne en god pensjonist
Geografisk spredning:
 Både Solbergelva og Åssiden være representert
 Geografisk spredning. Alle stedene må være representert; nedenfor og ovenfor Kjøsterudbekken
– noen må knytte kontakt over bekken. Èn bydel – må gå sammen om å bygge den bydelen, ellers
vil juvet bli dypere enn det er/har vært
 Gode representanter fra begge steder
Representasjon fra foreninger, organisasjoner, frivilligheten, grupper:
 Kan velge representanter ift f. eks oppvekst med mer, eller tenke representant for kultur, idrett,
eldreorganisasjoner
 Bør være en felles representant fra skolene
 Frivillige organisasjoner.
 Frivilligheten må sitte i et slikt nærutvalg. Frivilligheten blomstrer på Åssiden.
 Representant fra frivillig arbeid
 Idretten er sterke på Åssiden og gjør en betydelig samfunnsinnsats. Bør idretten være
representert i Nærutvalget – bør da idrettslagene enes om felles kandidat?
 Idretten må være representert.
 Idrettslagene er viktige, der finner vi framtida.
 Lederne i idrettslagene; Solberg Sportsklubb (bandy) og Åssiden Idrettsforening
 ÅIF
 Solberg sportsklubb
 Utfordring hos oss er at kommunedelen går på begge sider av den gamle kommunegrensa, da er
det hvertfall naturlig å få med idrettslaga Solbergelva Sportsklubb og Åssida Idrettsforening, ikke
nødvendigvis lederen, men en som har stor kontaktflate
 Vårt område er i stor utvikling, vet ikke om vi har lokalhistorielag, men folk fra slike er verdifulle.
Vet det er et i Nedre Eiker, men vet ikke i fht Åssida
 «Aktiv på Åssia» Representant derfra
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Kirken
De som kjenner kommunedelen er idretten og kjerka. Der er kunnskapen om lokalmiljøet. Må
bruke den kunnskapen som er her.

Flerkulturelle:
 Høy innvandrerandel på Åssiden. Det må vises i nærutvalget.
 Representativ sammensetning ift etnisitet
 Våre nye landsmenn bør bli hørt, det ingen her nå, de bør trekkes med/bli inkludert
 Vanskelig å rekruttere innvandrere, men det lar seg gjøre dersom man går aktivt til verks.
 Idrettslagene er suverent best på å engasjere bredden, der får man nok tak i minoritetene
Næringsliv, grunneiere:
 Næringslivet må være representert. Rikt og mangfoldig næringsliv på Åssiden.
 Grunneierne i området bør ha en representant i Nærutvalget. På Åssiden er det arealer under
press, og viktig at grunneierne høres og er med på ulike arealprosesser, så tidlig som mulig.
Generelt om innbyggere i nærutvalg:
 Personer med stor kontaktflate, som kan få innspill fra mange og engasjere mange
 Noen som er engasjert i nærmiljøet sitt
 Finne en representant som kan representere veldig mange
 Viktig at de «sivile» borgerne som sitter i Nærutvalget ikke har partipolitisk bakgrunn
 Må være noen som har lyst til å delta
Annet:
 Dødsviktig at kommunen følger opp, slik at det ikke bare blir skinndemokrati. «Har prøvd det før»
 Den store massen er ikke til stede, jf møtet her. Hvordan nå disse?
 Invitere til dialogmøte - pass på å få med alle
 Er det en idè å finne deltakere fra organisasjoner fremfor å finne personer andre steder?
 Si i fra at dere har tolk, ellers kommer de ikke (særlig fra Somalia)
 Fordel her i fht at det er stor sjanse for å fylle opp nærutvalget fordi vi har flest innbyggere
 OBS på den sammenslåingen over to tidligere kommuner. Det kan ta tid

Hvordan bør representantene fra innbyggerne rekrutteres til Nærutvalget?
Representasjon:
 Lag og foreninger kan bli bedt om å finne kandidater
 Bruke skole, foreninger, idretten med mer til å finne representanter, til å gi/spre
informasjon/henge opp plakater
 Få foreningene/organisasjonene til å stille representanter
 Representanter kan velges på årsmøter, men det er før april og for sent nå. Organisasjoner kan
heller bare komme med noen representanter
 Kandidater kan rulleres blant flere foreninger, for eksempel
Valg/stemme på:
 Rekruttere mange og så foreta et valg
 Dersom det er flere som ønsker å sitte i utvalget, kan man foreta valg/stemme
 Det kunne være aktuelt å velge representanter, evt gi informasjon om Nærutvalget og mulighet
til å være med der, samtidig som lokalvalget
 Vanskelig å tenke seg noe annet enn at kandidater på velges

2

Søke:
 Om du ser noen som passer kan du anbefale dem å søke, og så må det være mulighet for å kunne
søke
 Kommunen kan søke etter frivillige
Annet:
 En må gå offensivt til verks for å finne gode kandidater
 Tenke på hvordan sikre en utskifting/rullering
 Prosjektrådmannen sier at «vi vil at dere skal …, vi vil at dere skal …», det er en litt farlig
holdning. Må forsøke å engasjere. Hva kan man gjøre for å få opp saker som engasjerer oss?
 Er skremt av lav valgdeltakelse, og blir da irritert når protestaksjoner gir skyhøyt engasjement.
Hvorfor får vi ikke engasjert folk om ting som omhandler hverdagen?
 Ved protestaksjoner ser man resultater raskt, mens politiske beslutninger tar tid. Kan det være
en årsak at ting tar for lang tid før man ser resultater?
 Skremmende at folk engasjerer seg så voldsomt i små detaljer Hva kan gjøres for å stimulere folk
til å engasjere seg mer i annet? Kanskje vi ikke er flinke nok til å sette ting på spissen, irritasjon
engasjerer jo folk …
 Det handler om å klare å engasjere folk; sette sammen folk fra nærmiljøet sammen med
politikere, men det må ikke bli for vanskelig.
 Trenger noen «bjellesauer»/ildsjeler, det er bare det å finne dem
 Kanskje vi bør gjøre noe for å samle kommunedelen, slik at vi blir bedre kjent med hverandre
 To nøkkelord; å få involvert innvandrere og ungdom

Innspill, refleksjoner og spørsmål i fht nærdemokratiordningen:
Lære av tidligere erfaringer:
 Mye visjoner vedr nærutvalg; det er noe å strekke seg etter og skal ha stort engasjement. Før
hadde vi bydelsutvalg, der var det de samme som satt – og det ble en klubb... Må være noen
politikere og noen innbyggere.
 Vi må skape noe annet enn bydelsutvalget. Enig, vi må passe på å ikke ødelegge demokratiet,
dette må bli supplement, ikke velge en blokk som får for stor styring
 Lett for å bli «gutteklubben grei». Hvis det er med politikere som har sittet lenge, blir det lett
som før. Viktig å få inn friskt blod
Størrelsen på nærutvalget:
 Åssida er stor i fht de andre kommunedelene, derfor er det utfordrende med bare åtte. Skal
utvalgene være like store? Når det er ulike størrelser på kommunedelene, bør utvalgene også ha
ulik størrelse
 Åtte representanter for hele kommunedelen er for lite. Åssiden burde hatt flere. Stor forskjell på
en kommunedel med 5000 og en på nesten 20.000 innbyggere
 Burde vært en fordeling på kommunedeler mht antall medlemmer i kommunedelene, dvs jo
større jo flere medlemmer, dvs en prosentdel av antall innbyggere når det gjelder antall
medlemmer
 Skeptisk til om dette området er for stort til å få nærutvalget til å fungere
 Ekstra plasser til innbyggere i denne bydelen.
 8 medlemmer fra 18.000 innbyggere er ikke akkurat representativt.
 Drammen har hatt et register for alle foreningene, registeret kan være et utgangspunkt for å
rekruttere.
 Har ikke hørt om det er noen fellesforening for nærmiljøets organisasjoner på Åssiden, ikke vært
noe felles møtested for dem i denne kommunedelen. Hadde det vært det hadde det vært lettere
å finne representanter for kommunedelen.
 Blir nok noe prøving og feiling, så vil det vise seg om representasjonen er riktig
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Annet:
 Bør være frivillig å sitte i Nærutvalget. Man bør kunne være med hvis man ivrer for noe, uten å
være på valg
 Bør være noen faste som sitter over en tid - kontinuitet er viktig
 Innbyggere kan gå på rundgang; med 17.000 innbyggere er det grunnlag for det
 Må være attraktivt å sitte i nærutvalget
 Politikerne bør ha lokal tilknytning. Være forsiktig med det; hvis det er 4 politikere herfra + 4 fra
idrettslag + 4 andre, kan det bli dominant og ikke være like enkelt å prate for alle. Det må ikke bli
for høytravende
 Hvordan få innhold i nærutvalgene?
 Oppgave for Nærutvalget kan være å ta tak i lokale utfordringer. F. eks ble det nevnt utfordringer
med Ingvald Ludvigsens gate, der man trenger bedre tilgjengelighet
 Kanskje definere hva det skal jobbes med i nærutvalget; «Dette er det viktigste nærutvalget skal
jobbe med i denne perioden …», kan være overordnede saker som miljø, samferdsel osv. Noen
føringer, ellers blir det bare en snakk
 Det som foregår i nærutvalget må spres i lokalbefolkningen: link til nettet, streame møter osv.
For å få flere til å engasjere seg, må de vite hva som rører seg.

2.Lokale tjenester

Hvilke typer tjenester og aktiviteter bør finnes i deres kommunedel – frivillige
og kommunale?
Generelt om kommunedelen:
 Bydel på 12.000 i dag, men mangler ganske masse
 Andre bydeler har betydelige satsinger; Brakerøya med sykehuset, Fjell med 2020 osv, men
Åssiden har ingen. Åssiden har alltid måttet klare seg selv. Viktig at Åssiden melder sine behov.
 Åssiden er en bydel på størrelse med en middels norsk by (snart 20.000) og skulle hatt et tilbud
som gjenspeiler dette
 I denne kommunedelen bør de fleste tjenestene være, så stort som det er
 Tjenester i nærheten av der folk bor, slik at det blir mindre reiser til tilbud og tjenester.
 Hvis du ser på tilbudet som er på Åssida i dag, så er det kjerka for de eldre og idretten for
ungdommen. Ingen ting annet.
Møteplasser:
 Ønsker flere tilbud der unge og eldre har felles samlingssted, og der de har tilbud i fellesskap.
Eldresentrene er ganske aktive, for eksempel har Saniteten mange tilbud. De har også et godt
samarbeid med Kjøsterud skole, som også er veldig aktive
 Samlingspunkter
 Kanskje kunne gå på restaurant her og slippe å dra til byen
 Et hyggelig sted for unge og voksne mennesker trengs i bydelen, sportspub m.m.
 Pub
 Kafé
 Må være et sted hvor alle kan «henge»
 Savner et felles lokale i dag
 Sambruk med helsestasjon, booke lokaler, frivillighet, verksteder, kulturskole, frivillig kulturliv.
 Knytte ungdom, unge og eldre sammen.
 Snekkerrom
 Må være ressurser tilstede. Kommunalt ansatte.
 Mange synergieffekter
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Ungdom:
 Ønsker ungdomsklubb som gjerne kan driftes i fellesskap kommune/organisasjoner/frivillighet.
Mange ungdommer fra Åssiden trekker til sentrum, og det er uheldig
 Noe for ungdom, før de begynner å reise til byen. De er jo ikke i Aron hele tiden
 Nesten bare vår egen generasjon (pensjonistalder) som stiller og engasjerer seg. Trenger et
møtepunkt særlig for ungdom, også som ikke koster (i motsetning til Aron). Ungdomsrådene
viser at ungdom bryr deg veldig, viktig at vi klarer å engasjere dem
 Ungdomsskolen har dratt i gang åpne kvelder, viktig å åpne lokaler – bruke lokaler man har i
større grad
 Møtested for ungdom må være flere steder, ikke bare på Åssiden. Knytte det opp til skolene?
Også tenke det som forebyggende. Ungdom kommer hvis opplegget er ok.
 Ungdomsklubber, hvor er ungdomsklubbene som var på 70-tallet? Vi fjerner jo tilbudene til
ungdommene i kommunedelen. Før var det ungdomsklubb i Røda Rummet, var for dyrt å drifte
selvsagt.
 Aktiviteter for ungdom. Attraktivt nok til at de ikke drar til byen.
 Ungdomskafé.
 Et kultur- og fritidshus er påkrevet. Viktig med tilbud til den uorganiserte ungdommen.
Ungdomsklubb – både for barn og unge. Et sted å være. Diskotek, biljard osv
Eldre:
 Skryter av tilbudet som tilbys for 75-åringer av oppsøkende helseteam. Det er en viktig og bra
tjeneste!
 Åssiden eldresenter er svært populært. Mange enslige eldre sitter der hele dagen. Burde vært et
enda bedre tilbud for dem
 Treningsopplegg og andre aktiviteter for eldre
Svømmehall:
 Ønsker svømmehall på Åssiden. Det er viktig med god svømmeopplæring, og det er mange med
innvandrerbakgrunn i kommunedelen, som man vet har dårlige svømmekunnskaper. Litt delte
meninger i gruppa rundt dette. Skolen mener det går fint å bruke Drammensbadet
 Ønsker svømmehall, såpass lukket at den er åpen for innvandrerkvinner og –menn, og så varmt
vann at de som har behov for det kan få det
 Svømmehall på Bergskaug
 Svømmehall
Aktivitet, idrett:
 Felles aktivitet
 Aktiviteter som ikke er knyttet opp mot idretten
 Trengs andre tilbud enn idrett
 Viktig at det er tilbud til alle «folkeslag» i Drammen
 Folkehelseperspektivet, flere nærmiljøanlegg i lokalsamfunnet, slik at ungene har kortere vei til
aktiviteter
 Mer bredde innen idretten
 Kommunen må legge til rette for idretten slik at de får muligheter for å utvikle seg
 Videreutvikle Aronsløkka/slalomklubben m.m.
 Innendørs isbane
 En hall for dans og turn
 Hvis vi slår sammen idrettsklubber fra hele kommunedelen så blir det veldig stort. Det kommer
ikke til å skje.
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Helse, helsestasjon:
 En familie og helsestasjon trengs på Åssiden
 Helsestasjon må det være i kommunedelen, gjerne tilknytta skolene
 Helsestasjon.
 Helsestasjon for ungdom
 Skolehelsetjenesten må styrkes
 Psykisk helsevern, særlig for unge, må styrkes
 Helseknutepunkt må det være i denne kommunedelen.
 Helseknutepunkt er også omsorgsboliger, helsestasjon, legekontor osv osv.
 Sykehjem er det behov for
 Og tannlege, lege, fysioterapeut, enkle helsetjenester osv må det være.
 Har lege, tannlege på Ligosenteret, som også ligger nær våre nye landsmenn
Annet:
 Det er viktig å ha en samfunnskoordinator som kan koordinere alle de forskjellige tjenestene og
trekke i tråder slik at vi drar i samme retning
 Barnehagesenter – et forum/samlingssted og sted for kommunikasjon mellom ansatte i
barnehagene i kommunedelen
 Frivillighetssentral
 Det frivillige utvikler seg selv når kommunedelen blir større
 Finns det velforeninger? Det har vært noen. Men de dør ut med ildsjeler.
 Et lokalt Nav-kontor trengs på Åssiden
 Byggesak: kan det ligge i kommunedelen? At vi får litt lokalbehandling før den går til det sentrale
kontoret? Byggesaksdager må beholdes lokalt.
 Maxisenteret på Strømsø burde ligge her
 Hvorfor kan ikke staten betale mer for veiene, og tilrettelegge mer for å gå, sykle og buss?

3. Knutepunkt

Hva kan være et egnet knutepunkt i denne kommunedelen?
Generelt:
 Det er en langstrakt kommunedel, og trenger minst to knutepunkter
 Flere; ett i tidligere Nedre Eiker og ett her nede
 Hvis valget er å legge knutepunkt ett sted bør det ligge «i hjertet», i hvertfall ikke i periferien
 Lettere for de fra Solbergelva å komme nedover fordi de pleier det
 Mange som bor i Solbergområdet føler tilknytning til Åssiden/mot Drammen vs andre veien. Den
positiviteten er viktig å ta vare på
Ligosenteret:
 Området rundt Ligo (Åssiden)
 Ligosenteret; mange fra Solbergelva handler der
 Området rundt Åssiden vgs og Ligostua er et passe sted for et knutepunkt. Det tidligere
«sentrum» på Åssiden, Vårveien, blir nå i ytterkant av den nye kommunedelen
 Starte på Ligo, travbanen etter hvert
 Solbergmoen også et alternativ, men mer befolkningstett og større aktivitet i området rundt
Åssiden vgs.
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Berskaug/travbanen:
 Berskaug og Nedrejordet skiller seg naturlig ut, ligger midt i mellom
 Travbanen, der det bygges nytt. Da appellerer det til både Åssiden og Solbergelva. Vi krever rask
planlegging. Vi skal være piloten. Må finne lokaler frem til nytt bydelshus på travbanen blir bygd
 Når reguleringsplanen for travbanen skal legges så er det viktig for politikerne å følge med, slik at
det ikke blir massiv utbygging uten muligheter for utvikling av aktiviteter og møteplasser, men
legge til rette for etableringer av viktige tjenester og møteplasser
 Berskaug, utbyggingen ved travbanen; der går det busser begge veier, har nok parkering, den har
flere bein å stå på – det hadde vært artig
 I det nye helseknutepunktet som kommer på travbanen (Åssiden)
 Berskaug klubbhus (Åssiden)
 Den store utbyggingen på Travbanen, som en vet kommer, bare understreker dette. Det samme
gjør næringsutviklingen på Åssiden som i stor grad konsentrerer seg i dette området.
 Hvis vi legger knutepunktet på Berskaug så får vi bomringen igjen da
Solberg:
 Området rundt Solberg skole, idrettshallen og spinneriet (Solbergelva)
 Solberghallen
Annet:
 Seniorsenteret, Røda rommet på Kjøsterud
 Det bør være knutepunkt i tilknytning til utviklingsområdene Pålsøya, Eplehagen mm
 Snakker vi for hele kommunedelen?
 Åssiden er i dag er naturlig bydelssenter
 Hva vil det inneholde? Vil nok folk bruke det?
 Jeg reiser gjerne til Drammen by når jeg skal finne ut av ting
 Mange på Åssida har flytta hit de 10-15 siste årene, det har vært voldsom utskifting
 Bom midt i kommunedelen er uheldig

Andre gruppearbeid
1. Hvilke andre konkrete problemstillinger mener du Nye Drammen kommune bør
legge vekt på?
Klima og miljø:
 Hva med miljø, vi skal jo redusere utslipp. På vinterdager er det ikke god luft i Drammen. Pol: Det
er bedret; fyring og elbiler, piggdekkreduksjon, veier er lagt rundt bykjernen, feiemaskiner tar
opp svevestøv, kommer til å bedres enda mer. Det prates som om det gjelder hele Drammen,
men det var slik før og ikke nå, det er små områder i Drammen som har forurensingsproblemer
nå.
 Miljøet handler ikke bare om utslipp fra biler, men også å følge opp miljøsaker slik ungdommen
demonstrerer for. Enig, for det er mange strømninger imot. Har jo glede av å ha fokus på miljøet
uansett. Pol: Klima vil være veldig viktig i valgkampen, bl.a. gjenbruk
 Nærutvalg; kan lage ulike grupper, f.eks. miljøgruppe som gir innspill i fht miljø, samferdsel o.l
 Savner «gode selgere» i fht miljøsaker
 Ønsker miljøfokus, også lokalt i denne kommunedelen
 Pol; bør vi i Drammen plukke ut 4-5 ulike punkter fra FN’s bærekraftmål, slik de gjorde i Asker, og
jobbe spesielt med dem? Ja, vi bør heise fram noe for å skape interesse. Noe må løfte frem
engasjementet. Heller 3 mål. Hva gjorde Asker? Pol: de inviterte innbyggerne og spurte dem om
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hvilke av FN’s bærekraftmål som er viktigst i Asker, de kom fram til felles multiplum som tas med
videre i kommuneplanarbeidet
Etablere åpent jordbruk som innbyggerne kan være med på. Gi innbyggerne muligheten til å
dyrke egen mat.
Miljøspørsmål omfatter ganske mye. Hvordan skal kommunen drives på en bærekraftig måte.
Ikke reise mer enn nødvendig: nærhet mellom bosted – fritid – arbeidsplasser. Skikkelig gode
offentlige transportmidler. Begrensa hvor mye kommunen kan gjøre. Tilrettelegge for privat
næringsliv.
Miljø er det viktigste

Kollektivtransport, bom:
 Kollektivtrafikk; berører alle, hele Drammen kommune. Må sponses for at folk skal begynne å ta
buss. Det skal jo bli stor økning i busstilbud og reduserte priser.
 Pol: Vi skal inn i Ruter (jf ny fylkeskommune) i 2021, det blir spennende
 Ønsker billigere kollektivtilbud!
 Bussen bør komme tilbake til torget. Torget var et naturlig treffsted for folk, mens man ventet på
bussen. Det har blitt dårligere nå, når bussene er flyttet langs elva. Bussene er en del av bybildet
 Bussene går ikke i Øvre Storgate og Buskerudveien, burde vært en linje der pga mange bor der
 Kunne klart seg med en «fireseteres bil» fra kl.18-01, fordi det er få folk som tar buss utenom
rush’en. Bussen går ofte med få folk, må finne andre løsninger. Ikke oftere, men lettere
tilgjengelig og billigere. Tror ikke at Ruter kommer til å kjøre hvert 20 min til Svelvik, det må jo bli
etter behov. Justere seg etter trafikkbehov; forskjellige størrelser på bussen til forskjellige tider, i
fht trafikkbehov. Større selskap som ruter har mer fleksibilitet
 «Solbergmoen, Solbergelva og Åssiden: Hvordan kan man da finne på å legge en bom midt i
denne kommunedelen? Helt meningsløst å dele denne kommunedelen i to på denne måten.
Bommen er lagt opp etter den gamle kommunegrensa.
Næring og arbeid:
 Viktig å både opprettholde og tiltrekke seg arbeidsplasser. Blant annet er det uheldig at man
mister arbeidsplasser på Havna. Hvis noe blir borte derfra, så kan det få negative ringvirkninger
for annen næring på Havna. Byen kan ikke bare ha et forskjønnelsesfokus – det må også være
næringsliv. Fjorden er fortsatt viktig for byen
 Kommunen må bidra til å skape store fagmiljøer, f. eks helsekompetanse rundt det nye
sykehuset, miljøet rundt universitetet. Universitetet kunne hatt flere skoleplasser. Det har vært
attraktivt, og har flere søkere enn det har plasser. Det bør skapes et studentmiljø – det er mange
ledige studentboliger, og disse kunne blitt fylt hvis det hadde vært et levende studentmiljø
 Må gjøre det attraktivt å drive næringsvirksomhet i sentrum. Bragernes torg og Strømsø torg
Vekst, utvikling, planlegging:
 Må også fortsette å tiltrekke oss flere innbyggere
 Fokus på utbygging av boliger for familier med barn – større variasjon. Det er mange dyre
leiligheter, men de er mest tilpasset eldre og en sterkere kjøpegrupper
 Åssiden er i vekst, og skolene merker økt elevmasse. Viktig at man tenker langsiktig ift kapasitet
på tjenestene
 Dette er et område i vekst. Veldig mange nye som flytter inn i utviklingsområdene, Pålsøya,
Eplehagen med mer. Det er viktig å tenke infrastruktur
 Utbygginga av travbanen, med helseknutepunkt, skal betjene innbyggere i hele kommunedelen
 Rosenkrantz gate må det finnes en eller annen løsning på. Dette er en motorvei som splitter
kommunedelen på tvers og som hindrer god arealutnyttelse og som i tillegg skaper støy og
utrygghet.
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Jordvern, vern om dyrket mark og markagrensen blir viktige saker for Åssiden fremover. Arealene
på Åssiden er under press.
Vi må sørge for at Drammen blir en «selvstendig» by. Ikke soveby



Må fortsette og jobbe med byrommet også for turister

Aktiviteter:
 Det må være tilbud for yngre barn også, f. eks sponsede billetter til Drammensbadet, eller annet
som skjer for barn, og der de kan møte trygge voksne, og det bør være redusert pris/gratis. Det
er begynnende uro/utfordringer rundt barn, og det bør forebygges
 Viktig med alle typer ungdomsarbeid og møtesteder for den uorganiserte ungdommen
Friluftsliv, rekreasjon:
 Styrke friluftsliv
 Friluftsveier/friluftstilbud som knytter de tre nåværende kommunene sammen
 Sykkelvei mellom Svelvik, Drammen og Nedre Eiker
 Videreføre elvepromenadene
 Videreført Friluftsløftet
Engasjement, samspill, kommunikasjon:
 Å styrke det digitale opplegget, og hvordan kommuniserer med innbyggerne, og innbyggerne
kommunisere med kommunen. Digitale verktøy må tilrettelegges. Og det med å informere om at
det er mulig og ønskelig at innbyggere tar kontakt med politikere.
 Å klage på veier er vanskelig i Drammen, vanskelig å komme i kontakt med de rette personene,
blir henvist til å kontakte entrepenøren.
 Tidligere var det lett å kontakte politikere, nå er det som en festning, har stengt dørene, alt går
gjennom servicesenteret. Tror ikke det er mange innbyggere i Drammen som kommer fram til
politikere. Det har blitt verre de siste 20 årene, etter at Lise C. slutta.
 Håper det kommer en kultur fra Nedre Eiker og Svelvik som bidrar til at det blir mer åpent
rådhusmiljø.
 Veiledning i for eksempel byggesaker må være sentralt for den nye kommunen.
 I Nedre Eiker har vi krevd 2 alternative innstillinger til vedtak.
 Har reagert gjennom mange år på at folk vil ha spaserveier, hundelufteturområder osv. Vi har
store områder med kraftlinjer som ligger uten utnyttelse. Vi kunne gått sammen på dugnad å
lage spaservei under kraftlinja. Sånt kunne engasjere - i samarbeid.
 Et annet eksempel kan være plenklipp; fylket klipper sitt område og kommunen sitt, og mellom
vokser det høyt gress … La oss snakke sammen og samarbeide. Kan invitere med innvandrere, det
kan også gi språktrening.
Annet:
 Kommunesammenslåingen er tredd nedover hodet vårt. Det blir litt vanskelig da noen gjerne har
pigger ute. Veldig deprimerende det som foregår i Nedre Eiker.
 Segregering er en fare, hvis det ikke kommer mer integrerende arbeid. Dette gjelder ikke minst
på Åssiden, men også andre bydeler.
 Alt arbeid som handler om integrasjon og mangfold er velkommen.
 Drikkevannsforsyning: Glitrevann forsyner Nedre Eiker, Drammen og selger til andre kommuner.
Hva med risiko for terrorhandlinger mot drikkevann. Beredskap, sikkerhet, viktig å ha planer for
hendelser. Hva med politiet? Er de i nærheten? Kommer de?
 Kommunikasjon, trygge veier for gamle, syke og uføre er det viktigste.
 Byvåpenet. Bruk historien ikke blå ringer
 Dette kommer de ikke til å si noe om her (viser til bomring og utbygging av travbanen)
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Felles identitet:
 Bruke historien til felles identitet; Elva og industrien; kulturarven. Må ha fokus på det. Fløting på
elva...Papirfabrikker....Tekstilfabrikker. Felles kulturarv. Dette var starten på internasjonale
Drammen. Trehusbebyggelse fra 1600-tallet
 Må holde på sentrumsnære store arrangementer. Fellesskapsfølelsen
 17. Maitog? Hvor skal vi gå?
 Må jobbe med å få de tre kommunene til å bli en ny
 Hente noe fra Omdømmeprosjektet i Drammen. Hvilke verktøy brukte man?

2. Har du forslag til endringer/tillegg i dokumentet «Veivalg Nye Drammen»?
Kan også sendes inn til web@nyedrammen.no






Fokus på kultur for kulturens del
Burde gitt større fokus
Innfartsparkering
Bommer gir kanskje mindre trafikk men det gjør at færre oppsøker sentrum
Jeg kommer til å lese dokumentet og kommentere det, uansett hva jeg synes. Oppfordrer dere
andre til det også

Eventuelle spørsmål som dukket opp


Spørsmål vedr koblingen av kommunedelen; hva ligger bak at vi er satt sammen slik vi er, og blir
nesten 18.000 innbyggere?
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