Oppsummering fra dialogmøte
Konnerud/Skoger vest 25.03.2019

Første gruppearbeid
1. Nærutvalg

Hvem bør sitte i Nærutvalget?
Stor enighet om bred sammensetning:
o Bør være bredt sammensatt, alder og representasjon
o Må være bred representasjon


Aldersspredning og kjønnsbalanse:
o Alder: Blanding aldersmessig, begge kjønn
o Kjønnsbalanse
o Aldersspredning, bl.a. eldre og de med barn i skolen
o Unge er viktige å nå! Hvordan få de med?
o Barn og ungdom som ikke er en del av idretten
o Bør være noen yngre også, men hvor langt ned kan man gå? Minst 18 år.
o Ung representant fra elevrådet
o Ungdomsrepresentant
o Kanskje ungdommen bør ha sin representant også.
o Aldersspredning, sikre ungdom inn i utvalget, sikre interesser til ungdom som ikke er
i organisert aktivitet
o Ungdommen må få anledning til å være med. Begge kjønn representert, hele
aldersspektret. Kanskje elevrådet kunne ha sittet der. Men ungdommen kommer til å
forlate oss i noen år (studere andre steder), kanskje ta de ungdommene som flytter
til Konnerud som småbarnsfamilier.
o Se på aldersgruppa som er her, må rekruttere generasjoner under oss, som kommer
etter oss.
o Den store gruppa av uorganiserte, unge og eldre, må bli representert
o Må være en ungdomsplass – kunne vært knyttet til et verv. I forhold til skole –
kanskje skole skulle ha en representant – da fanger man miljøet barn og ungdom.
Hvordan skulle man eventuelt finne en representant for pensjonistene.
o Representant for de eldre
o Vi kan gå for årskull. En 80 åring, en 70 åring en 60 åring osv. Dekke årskullene.



Organisasjoner, foreninger/lag:
o En del organisasjoner, ulik størrelse, noen som representerer dem
o Ha med de store organisasjonene, idrettslaget må med. Kanskje ha to, siden dette er
en viktig og stor organisasjon på Konnerud. Her var det delte meninger. Flere mener
at disse blir hørt nok fra før, og at andres stemmer bør slippe mer til, og det holde
med en fra Konnerud IL
o Største idrettslaget må være representert: 4 fra de største organisasjonene, 4 fra
«folk flest» og så 4 politikere
o Idrettslaga har stor tyngde her, noen fra Konnerud IL bør derfor delta. En mente at
det ikke bør ikke være en forutsetning
o De store foreningene og idrettslaget bør være med: Konnerud IL.
o Idrettslaget har også mange som er veldig interessert.
o Representant fra pensjonistforening, Konnerud IL
o Konnerud IL har en sterk stemme
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Hvis man blir valgt fra f.eks. fotballen må man kunne bidra bredt
Ikke bare fra idrettslaget, det er litt problemet her at idrettslaget er så dominerende.
Viktig å få med idrettslaget og andre lag og foreninger
Spørsmål fra gruppeleder: kan jo ta et motargument mot foreningene og
idrettslagene; de hører vi jo uansett? Spørsmålet blir da, er dette representativt?
Hvordan setter man dette i et system? Svar: Ja, er veldig vanskelig. Det er vanskelig å
få 8 stykker uten å få organisasjonene også.
Representanter fra følgende lag og foreninger bør være representert: Idrett, helse og
omsorg, kultur, pensjonistforeningen, Skoger bondelag, en representant fra politiet,
helsesøster, noen innen rusomsorg, forebyggende helsetjenester. Rotary, Kiwanis
Lions. En representant fra kirken, og en representant fra FAU.
Frivillige organisasjoner – Kiwanis, Lions, eksempel ridderrennet – de har et enormt
nedslagsfelt i sine kretser
Hva med kultur, har vi noen organisert «overbygning» som kan samle oss.
Jeg syns pensjonistforeningen også burde ha en mulighet. Når det er 8 stykker så
dekker det jo en god del.
Toril Naper Hauger foreslås. (Pensjonistforeningen)
Det er jo lag og foreninger som er samlingspunkt. Menighetsrådet. Kirken og skolen
er jo sentrale aktører. Her på Konnerud er det mange tilhørende i menigheten.
Bondelaget i Skoger. 4 H kunne vært noe.
Du har jo velforeninger også som representerer områder også. Vil tro det er det på
Konnerud, det er i hvertfall velforeninger på Skoger.
Det kan jo være engasjerte enkeltpersoner også. Mange av dem vil jo være med i noe
fra før.



Ulike grupper av innbyggere:
o Bred representasjon, innbyggere i ulike livsfaser
o Medlemmene må representere ulike grupper av innbyggere på Konnerud
o Da åpner det jo for at hvis jeg kommer med en særinteresse så kan jeg uttale meg.
Hvis man er engasjert nok så.



Fagområder:
o Noen fra skole
o Hva med representant fra sykehjem, unge, foreldre.
o Tror det blir feil med ansatte fra helse



Næringslivet:
o Noen fra næringslivet
o Næringslivet bør også være representert – må ikke bo her, men må drive her
o Kanskje noen fra senterledelsen (Konnerud senter)

Refleksjoner og spørsmål knyttet til politikere i nærutvalget:
 Synes politikerne bør komme fra bydelen.
 Motforestillinger mot at politikerne kommer fra bydelen? Jo, har en motforestilling om at
Konnerud blir veldig homogent. Ønsker derfor noen politikere utenfra. Må ut og kikke
litt.
 Politikere har vi mulighet til å kontakte dersom det er saker vi brenner for.
 Politikerne som representanter må være fra det lokalsamfunnet og sitte i det
lokalsamfunnet de representerer.
 En ting jeg lurer på? Skal de politiske representantene være fra fire forskjellige partier?
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Hvor blir det av Skoger oppi dette? Viktig at det er en lokalpolitiker fra Skoger i et
nærutvalg for Konnerud og Skoger.
Nå lurer jeg litt, er det virkelig sånn; tidligere når politikere satt i FAU osv så
representerte de jo uavhengig av eget politisk parti. En klar forventning er at de fire
politikerne representerer kommunene, ikke eget parti. Og til politikerne så må jo hvem
som helst komme å fremme sakene sine. Så hvem som helst må kunne melde.

Annet:
 Må være interessert, og engasjere seg
 Motivasjon og ønske, samt være samfunnsengasjert viktigst for deltakelse
 Bør være engasjement
 De som er med må være engasjerte, ha en viss lokalkunnskap.
 Bør kjenne Konnerud veldig godt.
 Noen som er motivert for det, f.eks. en database for den enkelte kommunedel med
dialogkasse/dataplattform hvor man deler sin interesse, innspillarena. Driftes av koordinatoren.
 De fleste bør bo i kommunedelen, men unntak kan være representanter fra lokalt næringsliv,
eller andre interessenter som har en sterk interesse i utvikling av kommunedelen
 Merket jo det allerede med presentasjonen, bare Konnerud som nevnes og Skoger nevnes ikke i
det hele tatt. Er provoserende og lurer på hvordan de havner hen.
 Hvem er de som representerer Konnerud. Må være folk som bor her. Interesse, tid og anledning.
Må ha mye på hjertet. Har et aktivt idrettsmiljø, men kanskje det er andre gruppperinger. Må
flere sjikt inn i en slik gruppe og det må være folk som brenner for noe. Obs på at folk som
brenner for noe kan være veldig opptatt av ‘sitt’ må være noen som kan prate for ‘noe større’
 Er disse nærutvalgene et offentlig organ?
 Alle kommunale møter er jo åpne?

Hvordan bør representantene fra innbyggerne rekrutteres til Nærutvalget?
Innspill til hvordan nå ut:
 Har to trykksaker; Menighetsbladet og Konnerudsport – distribueres til alle. Gå via denne.
Byavisa kan også brukes (for hele byen)
 Viktig at flest mulig får vite om det, eks, FB (via Konnerud IL) dele og dele. Bør bruke andre
kanaler enn FB også fordi det ekskluderer en del
 Vi unge bruker telefonen og FB hele tiden. Dvs det må brukes flere kanaler
 Hvordan rekruttere folk: Alle kanaler.
 Tavle på Konnerudsenteret, etterlyse folk som kan engasjere seg. Arenaer hvor dette kan spres.
Innspill til hvordan skaffe kandidater og gjøre selve utvalget:
 Det viktigste med disse representantene i nærutvalget er at de er engasjerte og at de løftes fram
av lokalsamfunnet, ikke blir pekt ut av kommunen.
 Samarbeid med skolen for å få ungdomsrepresentanter
 Rekruttere via lag og foreninger, som velger sine medlemmer
 Rekruttere via velforeninger, eldreråd
 Mail eller SMS (som til dette møtet) om noen ønsker å være representert
 Må være frivillighet og forespurt lokalt.
 Må komme noen forslag om representanter inn.
 Frivillig løsning. Kanskje spørre rundt. Det må være en type valg – en del representanter som
stiller seg villige til å gå inn i noe sånt
 Definere noen kategorier der man ønsker representasjon fra. Bekrefte sin deltakelse ved å melde
seg på i de ulike kategorier og deretter kjøre et valg.

3

Annet vedr. nærutvalget
















Nærutvalget få en rolle, forsto på Elisabeth at det ikke skulle kunne bestemme noe.
Må vite litt hva de skal drive med
Skal det være noen kriterier for å kunne bli medlem i utvalget?
Blir omtrent som det var før med bydelsutvalg, med kontakt med kommunestyret og
formannskapet.
Må være mulig for innbyggerne å komme til nærutvalget og si sin mening.
Dette har vi ikke prøvd før så vi må få mest mulig innspill – nærmiljø utvalget blir så bra som de
representanter vi kan få inn – vi må få engasjement rundt at dette blir en levende ting.
Sparringspartner mot den administrative lederen i området. Viktig å ta inn over seg at det blir en
stor virksomhet – ikke så enkelt å bare ringe rundt til rektorene når det blir så mange
Stor betydning hvordan man klarer å bygge opp knutepunktet – det blir en vei å gå sammen.
Skal det være politikere i tillegg? Det er ikke bestemt om politikerne i nærutvalget nødvendigvis
må være fra Konnerud. Unngå flere politikere i nærutvalget enn de fire fordi man må ha genuint
engasjement for lokalmiljøet
Hvor lenge skal medlemmene sitte?
Bør være en form for rotasjon, kanskje 2 år? Tror det blir for kort tid, må lære hverandre å
kjenne.
Hva med rullering, bytte av representanter, når noen går ut, hvem skal da inn?
Vi hadde jo tidligere bydelsutvalg, men de ble lagt bort. Jeg tror det er viktig at de som ikke er
med har mulighet til å si sin mening innimellom. Det er vel derfor du har foreninger som du kan
gå gjennom og få frem meningene.
Hvor mange når man med aviser og internett osv dersom det ikke rekrutteres gjennom
idrettslagene.
Pol: Det er jo heller ikke noe i veien for å ha andre møter, som dette dialogmøtet. Deltaker: De
fire politikerne er vel kanskje mer forpliktet til å bidra inn i nærutvalget. Det kan fort bli
interessekonflikter i nærutvalget.

2.Lokale tjenester

Hvilke typer tjenester og aktiviteter bør finnes i deres kommunedel – frivillige
og kommunale?


Barnehage, skole, sykehjem, psykiatri, kultur (behøver ikke jobbe med å løfte idretten på
Konnerud – Konnerud IL står veldig sterkt – 35% av beboerne er medlem av idrettslaget) ønsker å
bringe frem kulturelle tjenester, bibliotek, helsestasjon for ungdom, tjenester for psykisk helse.
Lavterskel helsetilbud for unge/unge voksne. Bedre å forebygge enn å reparere. De tyngre
tingene må vi nok samordne litt. I dag er helsestasjon ungdom nede i sentrum, vi har helsesøster
på ungdomsskolen og de fleste barneskoler

Møteplass
 Ønske om at Cafeen på senteret kan få fristilt sine åpningstider. Altså at de kan åpne kl.12 f.eks.
og holde åpent lenger til kvelden – f.eks. til kl.22. Det vil da kunne bli en møteplass
 Tror vi trenger et kulturhus, kanskje i kombinasjon med idrettshall, fordi mange trekker dit.
Kulturhus ved Stordammen (kinoen) fungerer litt dårlig; tilgjengelighet, styring av huset (ei
ønsket å ha kiosk der i sommer, fikk det ikke). Møter byplanleggere som ikke har vært på
Konnerud, de vil ha torg…
 Utvikle samarbeidet mellom de kommunale tjenestene (som barnehager på sykehjem), kafeer,
virke inkluderende og samlende, ha arbeidstrening der, besøksvennordninger.
 Tenke hvordan kommunale tjenester, frivillighet og enkeltinnbyggere kan bidra, for å utvikle
møteplasser og redusere ensomhet, skape inkludering. Elever kan ha pc-hjelp, eldre kan ha
leksehjelp, etc. …
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Transport fra eneboligene til møteplassene for de eldre, elektriske mikrobuss
Samtalerom som kan lukkes
Infoskjerm som viser hvilke aktiviteter som allerede er her
Bydelshus
Knutepunkt
Aktiviteter på møteplasser for alle aldersgrupper. Frivilligsentral, Kirkens Bymisjon er flinke med
møteplasser nede i byen, informasjon, gjerne møte om et tema.
Et treffsted for eldre/yngre – nå er det litt spredt – et sted man kan låne eller leie lokaler hvis
man trenger
Ønsker seg Konnerud Kultursenter – utstillinger, kino, biblioteket, cafe/pub (det er lov å gjøre det
ift bydelsplan – men kan ikke pålegge noen å igangsette), mangler møtested for voksne
mennesker – har ikke noe samfunnshus
Vi mangler et kulturhus, alle savner det. Dere får komme til Skoger. Der har vi Skogvang, også har
vi sanitetshuset og grendehuset.
Ja, det er det samme som vi har. Jeg driver frivillig for kommunen, gamle kinoen. Også har vi
Sletta og Bælåsvillaen. Det er noen sånne små, men det er ikke noe kulturhus. Ta sånn som
konserter og romme noe mer enn det vi kan ha på de små lokalene vi har.
Vi har Kirken da.
Vi har ikke noe sted som lærerne kan møtes. Vi er for mange til at vi har en møteplass som er
stor nok.
Jeg føler at skolene ikke er så åpne som de var før. De låner dem ikke ut alltid på kveldene heller.
F.eks sjakklubben får ikke låne det lenger på kvelden. Vi hadde det tidligere. Svar: Det er
Drammen kommune som sier nei, vi skolene styrer ikke det.
Sanitetshuset er solgt til en Eritreisk kirke.

Kultur
 Det er lite kulturtilbud. Har skolekorps og voksenkorps. Trenger annen type kulturtilbud i tillegg
 Kulturskole
 Ønsker bibliotek (innspill fra flere)
 Bibliotek var det her på Konnerud da det bodde 7.000 mennesker her, men ikke nå som vi er
11.000.
 Drammensbiblioteket er veldig spinkelt som folkebibliotek, biblioteket i Mjøndalen er mye bedre.
Altfor studentbasert i Drammen. Bydelsbibliotek trenger vi, også fordi Drammensbiblioteket er
for dårlig.
Helse, frivillighet, inkludering, forebygging
 Tannlegehelsetjeneste opp igjen. Må kjøre barna fra og til. Da det lå her, kunne de selv gå dit
 Skoletannlege (er sentralisert), vanskelig tilgjengelig ved Drammen sykehus. Støttes av flere.
 Ønsker oss også tannlegetjeneste. Skoletannlege. Den er nå flyttet til Bragernes, og det er veldig
uklokt. Særlig om man skal ta buss så blir det veldig upraktisk. Det er håpløst.
 Hva hadde skjedd hvis vi hadde en liten legevakt her oppe?
 Helsestasjon med drop-in for flere aldersgrupper, med lavterskel tilbud, informasjon
 Fra helsestasjonen burde det vært utvikla noe mer, for barnefamilier.
 Helsesøstre på skolene.
 Helsestasjon for ungdom. Tidlig inn team.
 Forebygging inne psykisk helse – men mer inkludering. Men ikke alle på Konnerud har god råd –
barnefattigdom finnes også på Konnerud – og det kommer stadig flere (Kulturhuset – bytte
ting….)
 Hadde håpet vi fikk flere tjenester – manglende sømløs overgang mellom ungdomsskolen og
videregående eksempelvis for dyslektikere
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Ikke alle som er like godt økonomisk stilt, trenger utlånsaktivitet
Det er fort å glemme at det er mange fattige, trenger utstyr. Ønsker meg «Gi det videre». Burde
vært en filial. Det kunne vært utleie, eller sånn man gir videre. Idrettslaget har vel noe sånt.
Jeg vet at i Hokksund har de BUA. De har fått et tilskudd på 800 000 for å kjøpe inn utstyr til
utlån. Det kan man sikkert trenge her også.
Sted for utstyrslån, bistand til å få låne utstyr
Gjenbrukshus (låne ski) Har i Konnerud IL
Kanskje barnevernet burde hatt noen tilstedeværelse? Innimellom. Vi har jo det på Fjell,
Bydelshuset har jo noen spennende varianter.
Rusforebygging. Rask innsats.

Idrett, friluftsliv
 Trenger større halltilbud/flere lokaler (hallen er belagt av KIL, ikke plass til andre aktiviteter)
 Unikt idrettstilbud på Konnerud; «Aktivt lokalsamfunn» (treningslokale hvor bhg,
Sanitetsforeningen m.fl. holder til). Bør understøttes mer og videreutvikles; skole, IL, barn og
eldreomsorg
 «Av ungdom for ungdom»; idretten skolerer instruktører for de tre skolene
 Ønsker at Stordammen forbedres ytterligere, slik at det blir finere og lettere å gå rundt hele. Ala
Landfalltjern
 Få tilbake benkene som lå rundt Verksdammen, slik at man kan hvile
 Eneste u-skole har dårlig kroppsøvingsfasiliteter
 Savner en svømmehall. Flere er enige i det. Det hadde blitt mindre trafikk ned til Drammen.
Trenger ikke å være kjempestor.
 Svømmehall (innspill fra flere)
 Et svømmeanlegg trengs på Konnerud. Hva med det gamle på Blentenborg.
 Mangler et svømmebasseng (obs dyrt å anlegge og dyrt å drifte)
Eldre
 Eldreomsorg – Konnerud er veldig bra!
 Bra eks på samarbeid er «Sterk og stødig» samarbeid mellom kommune og frivillige
 De spreke eldre kan involveres mer inn i samfunnet
 Omsorgsboliger - lang ventetid på boform for eldre som kan klare seg selv.
 Flere omsorgsbolig, også for funksjonshemmede. Mange ønsker å bo i nærmiljøet (ikke hjemme
hos foreldre sine)
 Leiligheter til seniorer
 På Konnerud trenger vi utbygging av leiligheter, folk vil flytte fra eneboliger til lettere leiligheter.
 Flere omsorgsboliger og utbygging av sykehjemmet. Mangel på plasser på Konnerud, for
vanskelig å få plass.
 En annen ting som jeg syns kunne vært. Tilrettelagte leiligheter for eldre her. Når det skal bygges
leiligheter her så bør det tas hensyn til, f.eks. en heis. Det må være tilrettelagt for eldre
mennesker, når det nå snart skal bygges ut her. Det er ikke nødvendig at alle eldre.
 Nå er det masse eneboliger på Konnerud, men ikke plass til at den eldre generasjon som nå
gjerne vil bo i leilighet. Når de eldre flytter i leilighet blir det uansett flere folk som bor her når
ungdommen flytter inn i eneboligene – uansett behov for vei
 Fra bydelen Skoger vest er det mange pensjonister som ikke kommer hit.
Ungdom
 Tilbud til ungdom – kultur, ungdomshus – noe mer enn idrett
 Aktivitetstilbud for unge som ikke driver idrett
 Kulturtilbud til ungdom
6




Ungdomstorg i forbindelse med andre frivillige og kommunale tilbud, som sikrer lang åpningstid
Ungdomsklubb? Møtested for unge trengs, jamfør «Down under» i Mjøndalen som er en suksess.

Kollektiv, transport, trafikk
 Trenger bedre busstilbud til Skoger
 På Konnerud må vi bruke bilen som regel for å komme til byen, og kollektivtilbudet er for dårlig.
 Lett å komme seg til byen – mange tilbud i byen. Skoger blir enda lengre vekk. Buss tilbudet er
veldig bra – spesielt der folk bor. For de som bor utenfor ‘bussrutene’ er det vanskelig med
parkering i sentrum
 Gondol er en god idé, og ønskes velkommen
 Viktig å beholde snarveier, natur rundt – veldig bra at det går å sykle eller gå rundt over alt her
Næring
 Stort ønske om flere typer butikker/større mangfold på Konnerudsenteret. Tilbudet har blitt
dårligere enn før. Kanskje bør butikkene få lov til å bestemme åpningstider/har variasjon i
åpningstider hvis det kan få flere butikker til å etablere seg der.
 Bredere og større Konnerudsenter, folk rømmer til byen/Gulskogensenteret. Mangler blomster,
klær for barn – bredere tilbud
 Spørsmål om når banken blir borte
 Vinmonopol
 Vinmonopol ville gitt bærekraft for andre forretninger
Annet
 Konnerud-sentrumsplanen; torg – hva skal vi med det (ingen bruker det som ble bygd tidligere).
Viktigere med det folk har behov for, som f.eks. omsorgsboliger. Bedre å bruke det vi har mer
 Økt tilstedeværelse av politiet. Har vært en del hærverk.
 Gjenåpne bydelspolitiet på Konnerudsenteret (tilgj faste tider)
 Forebyggende uteteam (som i sentrum)
 Må sikre nok barnehageplasser fremover når det blir behov
 «Dager» flyttet (17.maitog o.l). Resulterer i at 10.000 drar til byen,
 Det er det jeg er redd for når vi blir så store, at det blir lange avstander. Svelvik tar jo alt på
Landbruk nå. Konsesjoner osv. Det har jo vært i Lier tidligere.
 Det jeg er litt redd for er at man sier at vi skal være nære, men vi skal jo slå oss sammen så da blir
det større. Også er det sånn at alt nå skal gå på nettet. Det må være et fysisk kontor der alle kan
møte, og særlig eldre. Ta en sånn enkel ting som Pass. Dro til Drammen. Fikk beskjed om at jeg
måtte bestille time på nettet. Dro ned til kontoret i Drammen på timen jeg fikk, men når jeg kom
dit så måtte jeg ha en kode. Hatt et sted hvor pensjonister kunne få litt hjelp til digitale tjenester.
Da er det sånn at vi pensjonister ikke henger med. Ett eller annet sted, der vi kunne snakket med
noen når vi lurte på noe. Kunne det vært et servicekontor på bo- og omsorgssenteret? Som eldre
kunne meldt seg til. Det å gå i bank er for eksempel heller ikke så lett.
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3. Knutepunkt

Hva kan være et egnet knutepunkt i denne kommunedelen?
Det er særlig tre alternativer som foreslås av flere:
 Konnerudsenteret:
o Konnerudsenteret. Har nærhet til offentlig kommunikasjon. Koordinator kan ha
kontor på Konnerudsenteret
o Konnerudsenteret; halve senteret står tomt, er sentralt
o Nært Konnerudsenteret, i Konnerudsenteret
o Passe på mulighetene når det skal bygges ut rundt Konnerudsenteret, så
knutepunktet ikke blir presset ut
o Konnerudsenteret, blir stor aktivitet, 300 boliger under planlegging
o Ledige lokaler både på Jarlsbergsenteret og Konnerudsenteret.
o Møteplass – Konnerud sentret, Idrettsplass, mye spredt. Det er nå utvikling på gang i
forbindelse med Konnerud sentret. Utviklingen rundt Konnerud sentret er stoppet
pga manglende vei til byen. De som blir eldre flytter ned i leiligheter til byen selv om
de ønsker seg å bli boende på Konnerud.
o Hadde det vært noe på senteret, så det kunne vel vært der. Det er det jo Ticon som
eier, så kommunen får vel ikke kommet inn der.
o Det kunne jo være at man fikk lokaler i senterbygget.


Konnerud bo- og servicesenter:
o I kombinasjon med Konnerud bo- og servicesenter. IFO er der med ujevne
mellomrom, driver med aktiviteter med beboerne. Nær Konnerudhallen, barnehage,
aktivitetspark og Svensedammen skole. Torg i midten (men liker det ikke på kveldstid
fordi ungdommen drikker i området)
o I kombinasjon med helsehus
o Kafeen på Konnerud helse og omsorgsdistrikt (er litt liten)
o Helseknutepunkt, der kunne vi ha mange av de tingene som har kommet opp her,
representanter for ulike faggrupper og frivillige. Usikker på om det er det rette, vi
trenger også møteplasser hvor aktiviteter er mer i fokus, ikke alltid helse, fagfolk osv.
Mer frisklivssentral.
o Hvis det er en koordinator, jeg har forstått det som at det er en deltidsstilling. Tilbake
til Konnerud bo- og servicesenter.
o Tilbake til bo- og servicesenteret, for der er det flere andre som sitter.



Konnerudhallen:
o Foregår en stor plan for hele sentrumsområdet. KIL har store ønsker om å utvide
Konnerudhallen, både for å øke kapasitet og få mer mangfold, med innslag av
treffsted for eldre for eksempel. En fordel å knytte flere typer aktivitet til et slikt
prosjekt, for eksempel «Bua». Dette kan bli et godt knutepunkt.
o I tilknytning til ny hall
o Konnerud IL kan kombinere garasjer for maskiner i kombinasjon med unge som vil
mekke
o Bygge i forbindelse med ny Konnerudhall



Andre forslag:
o Konnerud kirke har stor forsamlingssal (var tidligere en arbeidskirke) – fint lokale.
Mulig navnet kirke ikke er helt bra. Trenger ikke bety noe, Åssiden kirke brukes til alt.
Men får ikke plass til mer innenfor bygningsmassen
o Skalstad (gammelt landhandleri); frivilligsentral, kafe mm
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Bydelshus og bibliotek?
Svømmehall og bibliotek
Det nye lokalet som idretten har begynt å bruke nå? Aktiv Konnerud, men det er jo
sånn treningsinstitutt?

Andre innspill:
 Må være lett tilgjengelig, med kollektiv
 Finnes ikke noe samlingssted på Konnerud, hva kunne det være? Vi har ikke et samlingssted hvor
vi kan gå innom, samles, møte folk. Knytte det til et knutepunkt.
 Et bibliotek kan være knutepunkt, fordi bibliotek har mange aktiviteter.
 Et «knutepunkt» hvor de forskjellige faggruppene kan komme inn, kafeteria, bibliotek.
 Et slags grendehus.
 Overordnet plan for knutepunkt er blant annet at man skal kunne imøtekomme utfordringen vi
får med en aldrende befolkning – bo lengst mulig i eget hjem – hjemmesykepleien skal ha mest
tid til å yte tjenester og minst mulig tid i transport tid. Leiligheter som blir bygd er lagt tett på
bussforbindelser. Det kommer rundt 400 leiligheter – gitt dispensasjon uavhengig av om det
kommer vei eller ikke – Buskerud pakke som er til behandling. Knutepunkt kan etableres med
eller uten vei
 Jeg skulle gjerne sagt at vi kunne hatt et knutepunkt i Skoger, men jeg ønsker egentlig ikke mer
trafikk på Skoger.
 Jeg ser at det er utfordringer for oss i Skoger å nå et eventuelt knutepunkt dersom det blir på
Konnerud. Vi har ikke bussforbindelse til Konnerud.
 Jeg syns at det bør være der hvor det er flest folk.
 Andre tjenester som bør inn på samme sted som den lokale møteplassen?

Andre gruppearbeid
1. Hvilke andre konkrete problemstillinger mener du
Nye Drammen kommune bør legge vekt på?
Refleksjoner vedr Skoger
 Hvorfor kan ikke Skoger være en egen kommunedel? Hele Skoger ville vært mer ensartet. De er
vel for små til å være en?
 Skoger vest og Konnerud er litt komplisert. Det går innover til Andorsrud. Dersom man skulle skilt
annerledes, så blir det vel også komplisert?
 Skoger er jo på ett vis delt litt fra før av. Noe går til Svensedammen og noe går til Galterud. Da er
det jo naturlig at en del på Skoger sokner til Åskollen.
 Skoger må jo gi fra seg noe i alle retninger. Det er ikke sikkert at om 10-15 år at noen vet en gang
at det er noe som heter Skoger. Vi har jo funn fra steinalderen og har alltid bestått.
 Skoger er jo en bygd selv om det er østbygda eller vestbygda. Sånn historisk hørte jo Konnerud til
Skoger.
 Hva er grunnen til at 4H ikke har noe aktivitet lenger? Man har vel lokalene? Ja, det er mange
ting som har blitt borte i Skoger. Er det noe man kan gjøre for å få litt fart i det? Det med å være
ung i Skoger? De unge der blir vel kjørt til Konnerud tenker jeg. Turn og fotball er det som er i
Skoger. Er jo idrettslag der også. Hører at barna skal på Jordbrekkskogen å spille fotball. Det er et
problem for Skoger med tilhørighet for unge. Jo, det ønsker vi, men jeg tror mange har sluttet å
bry seg. Fordi man blir dratt i alle retninger. Når man nå får høre om at det er omstilling. Da kan
det jo være at det handler om å bevisstgjøre Skogerfolket. At dere må være frampå nå. Enig i det,
men det er også sånn at man blir «dratt vekk». Men dette møtet har jo vært invitert bredt nok i.
 Har lokale, sanitetshus og idrettsbane i Skoger, men det ligger nede
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Vestbygda skole; på Drammens nettsider så står det at det ligger under bydel Konnerud. Det står
at det tilhører den bydelen, og det er feil. Sånn som det er nå så blir det feil. Er det sånn at man
nå skal si at Vestbygda skole er en del av Konnerud?

Kommunale tjenester
 Ikke splitt opp ansvaret for utviklingen av/tjenestene i kommunedelene. En må ha et særlig
ansvar for å drive den enkelte kommunedel/være vårt ansikt utad.
 Nye Drammen bør fremstå som en kjempeeffektiv, intern kommunal administrasjon
 Ser i samspillsverkstedene at ansatte er veldig opptatt av sine detaljer, det som angår dem selv.
 Jobbe med levekårsutfordringene som Drammen har og får, helseutfordringer
 Bedre psykiatrisk tilbud til flyktninger, som ofte er traumatiserte, som er avhengig av å bruke
barna som tolker, viktig å ta vare på barna som ofte havner i hjelpeapparatet, fordi de voksne
ikke klarer å ta være på dem, for lite kompetanse på traumer
 Det med felles tjenester, må jo fordeles mer jevnt over i tjenestene. For eksempel har Nedre
Eiker sosiallærer, det har ikke Drammen.
 Flere yrkesgrupper i skolen, som kan bidra mot familier som trenger hjelp, både flyktninger og
andre barn, helsepersonell og andre
 Konkret om senter for oppvekst og barn 0-18 år i tjenestene. Det er sørgelig når senter for
oppvekst nå deles i to ulike deler. Det ødelegges senter for oppvekst og måten det har vært
jobbet med nå. Dette ligger jo nå under 3 direktører, også under forebyggende. Barn må ikke bli
kastet fra det ene til det andre, og blir en kasteball i systemet.
 Eiendomsforvaltning: Traff en ansatt på eiendom i Nedre Eiker som gleda seg til forandringen, til
det å jobbe i Drammen Eiendom.
 Tilbudene til innbyggerne må være lett å finne, der har Drammen noe å lære av Nedre Eiker. F
eks det å melde seg på noe for eldre, i Nedre Eiker kan du gå rett inn på nettsidene. Har jobba
lenge i Drammen kommune, tungt å få til forbedringer: Må være lettere å finne tilbud for
innbyggerne. Drammen kommunes nettsider er vanskelig å finne fram i, endte med at jeg måtte
ringe.
 Noe som er bra i Drammen er driftsweben/appen hvor du kan melde inn saker som ikke er i
orden, gater og veier osv. Det fungerer veldig bra.
 Håper den nye kommunen beholder kommuneombudet. Hun er en skikkelig dyktig dame, viktig
for innbyggene.
 Frivilligheten må inkluderes mer, finne muligheter i samarbeid mellom frivillighet og kommune
 En ting jeg lurer på med miljø. Barnehagene er veldig opptatt av det, men skolene er ikke så
opptatt av det. Det ser ikke ut rundt skolene. Det må de være mye mer opptatt av på skolene. Jeg
er nærmeste nabo til Konnerud skole, og det ser ikke ut. Barna må læres opp til dette. Ja, det ser
vi på Skoger også. Skolene får ikke lov til å plukke søppel utenfor skolens område. Nei, det er
nettopp det. Nå skal ungene beskyttes så mye, så nå kan de ikke en gang rydde søppel.
 Barn og oppvekst: når det er kjent at man ikke sender barna sine hit etter kl.19 fordi det er kjent
at det er et dårlig miljø på Konnerud. Noen er skeptiske til å ha barna rundt skoleområdet på
kveldstid. Hva er dette, hva er oppvekstmiljøet hos oss? Folk er bekymret.
 Vi må ha en ungdomsklubb. Jeg tror kanskje det har kommet en i hallen på lørdagen. Mye av
dette hadde vi før, men det er borte nå. Men det hjelper jo ikke hvis det er farlig å være der. Det
er behov for et uteteam. Vi trenger positive krefter inn for å gjøre noe med oppvekstmiljøet.
 Det er noen spesielle datoer der vi trenger hjelp her oppe. F.eks. natt til 1.mai, da er det helt
krise her oppe.
 Behov for benker sånn at man kan sette seg ned. Rundt sykehjemmet. Benker og bord.
Politisk
 Bør være bred representasjon blant folkevalgte fra alle de tre gamle kommunene/hele området
til nye Drammen
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Ønsker meg modige politikere i fht prioritering, å forebygge vil gå på bekostning av noe annet –
kan ikke gjøre alle til lags. Folkehelsekoordinator har f.eks. ikke tatt kontakt med IL, folkehelse er
å forebygge – Må tørre å bruke penger på det, der det foregår.
Politikere som følger utbygging tett, med en god plan, politikerne må ha med seg
kommunedelenes perspektiv, så må man kan nå de målene for ønsket utvikling

Kollektivtransport, trafikk, parkering, miljø
 Konnerud er en kommunedel som holder til flere kilometer utenfor sentrum. For å hindre mye
transport fram og tilbake til bydelen, må flest mulig tilbud være på Konnerud. Dette er også i tråd
med den politiske plattformen og nasjonal klimapolitikk.
 Må ha ny vei. Reagerer på bomringen, tilfartsveien skal bygges helt til slutt (bommen står lenge
før det) Nedfartsveien som planlegges vil skape trafikkaos i sentrum
 Utbygging av Konnerudnedføring, utbygging av leiligheter og boliger
 Skogkantveien bør bygges for å få trafikken vekk fra bykjernen.
 Ønsker vi vekst, det er ikke sikkert. Store områder et stoppet pga vei
 Parkering nær byen, men med shuttelbuss i byen
 Bygget pendlerparkering i fjor vinter, men ikke brøytet i år… skremmende at man investerer og
ikke følger opp
 Bompenger må unngås. Bompenger vil ødelegge Konnerud.
 Ønsker ikke bommer – splitter byen. Mange er avhengige av bilen, da de bor grisgrendt, og det er
dårlig busstilbud utenfor Konnerud sentrum
 Bomring! Bom, bom, bom. Konnerud skulle bli helt isolert. Det blir ikke noe av.
 Kollektivtransport; ingen buss fra Skoger kirke til svingen, bussen snur ved Konnerud skole og for
få avganger over Stubberudveien (bedre for mange år tilbake). Gang- og sykkelvei, farlig skolevei,
mangle på buss/dårlig kommunikasjon fra Skoger
 Mellom Skoger kirke og Svingen i Skoger (Jarlsbergveien) går det ikke buss. I tillegg er det umulig
å ferdes på veien der. Er trafikkfarlig å ferdes for å komme fra Skoger til Konnerud.
 Eikerbil-Hagatjern går det heller ikke busser.
 Vi har ikke bussforbindelse til Konnerud. Viktig punkt at det ikke er bussforbindelse til Skoger.
 Jeg savner også buss til Mjøndalen.
 Billigere buss. Det er alt for dyrt busstilbud. 56 kroner for bussbillett tur retur sentrum (hvis du
ikke har kort). Det er håpløst.
 Jeg tenker at det bør være gratis buss dersom det kommer opp bom opp mot Konnerud. Det er
fint at det er mange busser, men bør koste mindre. Bussen er veldig dyr. Det er fint med mange
busser.
 Det må være tidlig buss også på søndager. Den går tidligere fra Fjell, men vet ikke helt fra
Konnerud.
 Jeg skjønner ikke at det er økonomi til disse bussene. Kjører rundt med nesten tomme busser på
dagtid.
 Busstilbudet på sentrum – må gå langt.
 Rundbuss på Konnerud/Skoger må vurderes
 Bussforbindelser (se over). Skoger-Konnerud og innenfor området. Som Ring 4, rundt Oslo.
 Gang- og sykkelvei til Eikerdelet, langs Stubberudveien. Ikke mulig å gå til skolen langs
Stubberudveien eller fra Skoger
 Gangvei. Noen uenige i at det bør være gangvei av hensyn til dyrket mark.
 Det samme gjelder ved Grinderud der. Der er det også trafikkfarlig. Kunne vært laget en gang- og
sykkelvei der fra Asken til Skalstad. Kunne vært laget oppå vann- og kloakkledning.
 Jeg har også sett at det er tegnet på kartet en gangvei for å slippe å gå gjennom hele det nye
feltet, og den kunne jeg tenke meg at det ble fortgang på.

11








Kø ned Hagatjernbakkene (pendling). Mye trafikk over Kjeldås til Oslo, Skogkantveien hadde delt
det
Planlegger gondolbane mellom Konnerud og byen, og autonome busser internt på Konnerud.
Kan utløse mye utbygging uten ny tilfartsvei. Uenighet om det er behov for mer utbygging på
Konnerud
De fleste av oss har lest om en kabelbane fra Drammen til Konnerud. Veit dere hvor den skal
starte og slutte? Opp til Djupdalen, og lande ved kjerka. DET BLIR DET IKKE NOE AV!
Gondolbane luftet. Ønsker ikke det. Hvem er det som ønsker seg de mastene i hagene sine nede i
byen.
Signaler i forhold til miljø fra ungdommen – Drammen Kommune bør være en miljø by. Sykkel
veier, sirkulær økonomi – gjenbruk.
Hvor er ladeplassene til elbil på Konnerud- har hørt at det kanskje er en eller to ladeplasser bak
sentret. Folk som ikke bor på Konnerud, men som jobber her, har ikke mulighet til å kjøre elbil for
det er ingen ladeplasser på Konnerud og det er heller ingen parkeringsplasser.

Idrett, friluftsliv
 Lyssette alle lekeplasser/gangvei/samlingsplass (konkret i Thorrudgata)
 Sykkelstier
 Ny lysløype til SIF-hytta
 Legge penger i eksisterende løyper framfor å bygge nye løyper (til Andorsrud)
 Jeg tenker litt på marka. Preparering av skiløyper, forholdet mellom Drammen og Nedre Eiker.
Mye bedre forhold fra MIF-hytta, ønsker at det blir mer likt. Rundt Konnerud skistadion er det
veldig bra, men de andre løypene er veldig dårlig.
 Det er en utfordring med merka løyper i skogen. Det kan være en utfordring i skogene der som
noen driver næring.
 Når det gjelder sånn som dette med skiløyper. Det kunne godt vært laget noen i skogen
vinterstid. Labbeløype. Mulighet for å gå på stiene om vinteren. Samtidig er det mange gangveier
å gå på
 Skulpturer langs gangveiene sånn at det er noe å se på. Det er plass rundt rundkjøringen til å
kunne gjøre ting.
 Det finnes paraidrett for de som ikke kan delta i den ordinære idretten
 Fritidsaktiviteter for ungdommer. Kanskje Svensedammenområdet kunne vært utviklet litt mer
som aktivitetsområdet for flere aldersgrupper. F.eks. ungdommer, skatepark osv. kunne vært
satset mer på. Kunne også vært for å gå for eldre.
Næring, arbeidsplasser
 Utfordring at statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser går ned, vanskelig med nyetablering av
arbeidsplasser, viktig med ulike typer arbeidsplasser
 Hvordan konkurrere mot vekstområder øst for Oslo? Omdømmebygging som gir vekst, få
politikere som jobber sterkere for Drammen, tilrettelegge bedre for næringsetablering
 Tiltrekke seg næringsliv, men det er et spørsmål hva slags næringsliv. På Konnerud er det ikke
noe næringsliv, bortsett fra butikker.
Storkommunen, sentrum
 Ønsker Drammen sitt byvåpen
 Byvåpenet – bli ferdig med det.
 Er ikke opptatt av våpen, men det som betyr noe er innholdet i den nye kommunen.
 Skal vi samle de tre kommunene om noe, hva skulle det vært? Skisprinten? Felles
kommunevåpen?
 Når vi blir en kommune: skal vi ha felles 17. maitog?
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Opptatt av at vi kan lære litt av hverandre, nå skal vi bli Nye Drammen, det må bli et fellesskap.
Det er forskjeller mellom kommunedelene.
Jobbe med ny felles kulturbygging for den nye kommunen, bygge bytilhørighet, sikre tilgjengelig
for bilister, kampanjen «Spis for 100kr» var vellykket for å tiltrekke barnefamilier, trenger
butikker, ikke bare restauranter
Bra med lokale knutepunkt og lavterskeltilbud, men savner ambisjoner for sentrum, Drammen
som by, bykjernen, liv i sentrum, butikker i sentrum, spesielt Bragernes trenger mer
oppmerksomhet
Vedlikehold i sentrum for dårlig. Veivedlikehold. Lysene ute av drift. Sentrum er mørkt.
Drammen sentrum: Skummelt hva som skjer med sentrum mht bomringer, fort gjort at sentrum
blir glemt, og da ser vi hva som skjer negativt.
Sentrum har dødd de siste åra, og det er før bomring, handler om to ting: Kjøpesentre og graving
i sentrum gjør at folk gir opp. Når det har vært byggeaktivitet og graving i lengre perioder, da gir
folk opp.
Hører at det skal bygges nytt Tinghus. Hva med å flytte tinghuset inn i fylkeshuset.
Burde vært slått sammen med Vestfold. Men nå er vi nye Drammen.
Glad for at jeg bor i en litt større kommune – kan ha flere tjenester. Det blir mye smått i de helt
små kommuner
Vi bor på en ganske fredet plett – hvis vi skal tenke litt større tanker: forebygging av utenforskap,
bidra til at ingen detter utenfor, unngå radikalisering – forskjellen mellom folk øker. Her i denne
bydelen brukes det mye energi på ‘fasade’ ting blir skult – man kan ikke se det på ungdommene,
men de kan kanskje ikke ha råd til å ha konfirmasjonsselskap, drar ikke på ferier. Bydel der det er
stor forskjell på de som har mest og de som har minst – skambelagt..
‘Jeg’ fra Mjøndalen har den store skrekk at alt blir flyttet til Drammen – men dere er kanskje vant
til å dra til Drammen. Tenker at det blir litt ‘distriktspolitikk’ så ikke alt blir samlet i Drammen – vi
er vant til å dra til Drammen. Må dere til Drammen for å få prate med saksbehandlerne ‘vi ordner
det på PC’n. Det er trolig annerledes for de som bor i Gamle Drammen enn de som bor i
Svelvik/Nedre Eiker – annerledes oppfatning av hvordan det blir – mye fokus på kommunevåpen
– i det litt større bilde med endring i befolkningssammensetning og ønske om flere tjenester i
den nye kommunen blir det fordelaktig med en større kommune.

Annet
 15-17 år vanskeligst gruppe å nå
 Pass på å ikke bygge på dyrket mark ved ny utbygging
 God tele- og bredbåndsdekning i hele området
 Vær så snill å bli konkret i fortsettelsen. Ledelsen bør innen 1.1.20 ha gjennomført …..(konkrete
saker). Redd for at det blir for stort og svulstig.
 Kanskje kiosk på Stordammen innen 2021;) (eget initiativ)
 Kommer sikkert opp noe mer når alt skal samkjøres, da blir det sikkert uro rundt hva som blir
bedre, hva som blir dårligere.
 Forskjell i opplevelsen for de 10% som jobber i kommunen og de 90% som ikke jobber i
kommunen men som er innbyggere og benytter seg av tjenestene. For de som benytter
tjenestene skal de ikke oppleve det som en stor endring – for de ansatte blir det noe annerledes
og en mer krevende prosess.

13

