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Kommuneplanens samfunnsdel- innspill til det videre arbeidet med planen
Arbeidet med «Medvirkning» er i gang og det er gjennomført folkemøter i Bergsfjord og
Øksfjord med godt oppmøte og stort engasjement begge steder (referatene vedlagt). Det er
også gjennomført et møte med ungdomsskoleelevene i Vestre – Loppa og planlagt et møte
med ungdomsskoleelevene på Høgtun skole etter påske.
Dere står fritt til å gi innspill på de områder dere måtte ønske, men jeg ber om at dere i
tillegg gir oss innspill på:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk av sjøarealene i forhold til fiske, turistfiske (fra turistfiskebedriftene),
oppdrett og rekreasjon.
Arealer nært sjøen med muligheter for tilrettelegging av aktiviteter og
båtplasser.
Behov/ønske om å avsette areal til hyttebygging, boligbygging, næringsareal
eller til andre formål som har behov for arealer på land.
Områder og arealer for tilrettelegging av aktiviteter for snøskuter, crossbane,
ski, sykkel, turløyper/stier, utsiktspunkt mm.
Disponering av kommunal eiendom (areal, veier, kaier, skoler, boliger, vann,
avløp mm). Fortsatt kommunalt eid eller salg/overdragelse til:
Privatpersoner, bygdelag/utviklingslag, private bedrifter eller andre løsninger.
Kan vi ha bedre utnyttelse av naturgitte fordeler som mineraler, vannfall,
fisk, oppdrett, havneforhold, utsikt mm, for å få flere arbeidsplasser i Loppa?
Er det kompetanse i Loppa som i dag ikke utnyttes godt nok?
Kjenner dere til personer eller bedrifter som dere mener kunne ha etablert
seg i Loppa kommune?
Andre kreative innspill.

Vi håper dere kan diskutere dette i styret eller i åpne møter og vi håper dere kan fordype
dere i noen av kulepunktene. Vi ber om innspill så raskt som mulig og senest innen 1. juni.
Vi vil også ta hensyn til innspill etter 1. juni men da starter arbeidet med strukturere og
skrive samfunnsplanen.
Innspillene kan sendes til:

Postadresse:
Parkveien 1/3
9550 ØKSFJORD

Terje Haugen terje.k.haugen@loppa.kommune.no
Per Buvik per.buvik@origonord.no

Tlf: 784 53000
Webside:
www.loppa.kommune.no

Telefax: 784 53001
E-post:
postmottak@loppa.kommune.no

Kommunens planstrategi og planprogram fins på kommunens hjemmeside
www.loppa.kommune.no under fanen kommunale planer.
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Rådgiver
Vedlegg:
Adresseliste
Loppa kommunes planstrategi
Loppa kommunes planprogram
Referat fra folkemøte i Bergsfjord
Referat fra folkemøte i Øksfjord

