VINN HEADSET FOR BESTE INNSPEL
Sei di meining, påvirk politikarane. Ungdomsrådet kårar vinnaren.

MITT SA DA

2030
BLI MED OG TENK FRAMTID I SAUDA

Fleire folk og fleire arbeidsplassar må til for at Sauda skal
vera et livskraftig samunn i framtida. Korleis vil du satsa?

Innspill Forslag til satsing
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Fordi

Fordi Sauda er flott sommar
og vinter. Almannajuvet og
Svandalen.
Turisme
Fjell, natur, hytte,
arrangement, Saudadagene,
skisenter osv.
Turisme
Sauda har mange gode fjell
Festivalby
Trekker inn turister
Festivalby
Festivalar tiltrekke masse
turistar og gjester
Shopping
Shopping; fordi det er lite
Alpelandsby
butikkar.
Alpelandsby; fordi me har
masse fjell, me vil ha masse
turistar.
Shopping
For lite butikkar
Alpelandsby
Masse fjell, masse turistar
SENTRUM / ATTRAKTIVITET
Et livlig og engasjert
Bra sentrum og gode tilbud
sentrum
tiltrekker seg folk
Bra skianlegg
Kafe
Folk kan samle seg og kose
Festival
seg
Sentrum
Kjøpesenter for å møte folk,
shoppe klær. Samle
butikker på en plass fordi
det blir lettere å shoppe
Sentrum
Bedre velferd og tryggere
trafikk i sentrum
Sentrum
Det er noe av det første
man ser når man kjem her
MOBILITET
Kollektiv
Sauda trenger flere butikker
Butikkar
og kollektivtransport. Flere
vil komme hit for å handle.
F.eks. fra Suldal.
Sykkelby
Sykkel e bra
Det bør gå oftare buss Det er fordi siste buss går kl.
17.00 og då får du aldri
besøk av venner
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NÆRING / ARBEIDSPLASSAR
Restaurant og matfag
Turisme
Nasjonale retter
Kosthold
Restautanter bryr seg om
miljø - resirkulering
Mat og restaurantar
Satsa på mat, skikkelige
restaurantar.
Skape jobber
Fordi det er lite jobber
Industri
I over 100 år har Sauda vert
avhengig av industri.
Gjennom generasjoner har
folketallet steget dramatisk
opp gjennom de 100 åra.
Fortsetter vi med industri vil
Sauda få flere muligheter,
flere vil flytte inn og
industrien (Sauda?) vil få
være industriby i kanskje
100 år lengre.
Smelteverket / Industri Tjene godt
Industrien med
Fabrikken har skapt Sauda
fabrikken i spissen
med tanke på folk som
flyttar til Sauda
Ladestasjoner for elStore skip bruker 100 liter
båter og landstrøm for diesel i timen på å
passasjerbåter
produsere strøm. Fremtiden
på sjøen er elektrisk. I
Sauda er det strøm.
Kraftlagring for
Sauda har vann og fjell.
vindmølleutbyggingene Sauda har kompetanse på
hos Britene (UK)
kraft.
Mekanikere
Jeg liker å jobbe med
hendene
Landbruk
Laga egen mat
Lite landbruk i Sauda
Få Sauda meir på kartet enn
bare å vær ein by.
Forsørga seg sjølv.
Grunderar
Fleire grunderar vil gjere
Sauda til ein betre og meir
moderne by
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FOLK
Ungdom

Det er framtiden

10

Ungdom

Ungdom er bra

22

Ungdom

24

Barn og ungdom

27

Betre tilbod til unge
Fleire filmer på kino
Møteplass for elever

De har mye nytt å komme
med
Fordi eg vil bli framtidens
barnelege. Eg vil læra om
barn og ungdom
Fleire unge velger å bo i
Sauda
Slik at dei kan være med
andre på fritiden
Eg vil bli Barne- og
ungdomsarbeidar og ta vare
på folk
Det er viktig

6
12
nn

Trygghet

40

Folk

17

UTDANNING
Utdanning

41

Lærere og utdanning

38

Lærarar

28

NATUR / FRILUFTSLIV
Natur

29

Natur

33

42

Fjellheimen, både på
sommers- og vinterstid
Natur
ANNA
Reklamefri kino

43
30

Reklamefri kino
Frisbee-golf/disc-golf

36

Mer ungdommar skal søke i
Sauda, og for at det skal bli
meir skoleplass.
Man trenger utdannet folk
innen alle sektorer for å få
samfunnet til å fungere
Fordi det no er mangel på
lærarar og det er eit
generasjonsskifte. Det er eit
av fundamenta i samfunnet,
og me treng dyktige fagfolk
til å lære opp yngre
generasjoner
I Sauda har me så flott natur
og den er lett tilgjengelig
Sauda har veldig fine
forutsetninger, bygg videre
på det. Bli flinkere på PR
rundt det.
Det e noe av set så e best
med Sauda
Trekker til mye turisme
Kino koster allerede mye
penger
Da kjem det fleire
Me treng ein bane å spele
på, sporten er «up and
coming» og lett å lære.

Evaluering:
Ungdomsrådet diskuterte innspela i møte 25.01.2018, og anbefalar punkt 7 av dei innkomne
forslaga.
Jon Kristen Haraldsen får premie for sitt forslag.
-

I over 100 år har Sauda vert avhengig av industri. Gjennom generasjoner har folketallet
steget dramatisk opp gjennom de 100 åra. Fortsetter vi med industri vil Sauda få flere
muligheter, flere vil flytte inn og industrien (Sauda) vil få være industriby i kanskje 100 år
lenger. Utvikle klimavennlig industri.

Satsing på næring/arbeidsplasserflest fekk flest stemmer, 7 poeng.
Satsing på utdanning fekk 4 poeng.
Satsing på reiseliv fekk 4 poeng.
Ungdomsrådet understrekte at trivsel er viktig.
Saka vart oversendt kommunestyret med ungdomsrådets anbefalingar til satsing.

Desse forslaga vart også diskutert:
-

Punkt 38. Lærere og utdanning. Man trenger utdanna folk innen alle sektorar for å få
samfunnet til å fungere. Marknadsføra skuleplassar.

-

Punkt 17. Utdanning. Fleire ungdommar skal søka i Sauda, og det vil bli fleir skuleplassar.

-

Punkt 8: Landbruk. Laga eigen mat. Lite landbruk i Sauda. Få Sauda meir på kartet enn
bare å vera ein by. Forsørge seg sjølv. Attraktivt med lokal mat, slippe å importere, mindre
transport og skaper arbeidsplassar.

-

Punkt 16: Kollektiv. Butikkar. Sauda treng fleire butikkar og kollektivtransport. Fleire vil
komme hit for å handle. F.eks. fra Suldal. Ta opp konkurransen med netthandel. Betre
busstransport i Sauda.

-

Punkt 13: Ladestasjonar for el-båter og landstrøm for passasjerbåtar. Store skip bruker 100
liter diesel i timen på å produsere strøm. Fremtiden på sjøen er elektrisk. I Sauda er det
strøm.

-

Avveie forholdet til naturkvaliteter som er viktig for turisme og saudabuen.

-

Punkt 5: Det bør gå oftere buss. Det er fordi siste bussen går kl 17.00 og då får du aldri
besøk av venner.

