
Innspill og oppfølging: 

Dialogmøte - Søgne 

Dato:12. februar 2020 – det tidligere rådhuset på Tangvall  

Ønske/forslag Kommunal-

sjefsområde 

Kommentar Fulgt 

opp 

Tilbud til unge som faller utenfor HM/oppvekst/kultur Etablere tverrfaglig gruppe/dialog. Engasjere ungdommens 
bystyre. 

Delvis 

Ønsker flere møteplasser for unge. 
Spillkvelder. Sted å henge. 

Kultur Har tilbud hver fredag. Drøfte med fritid om ytterligere 
aktivitet. 

Delvis 

Kunstlaget ønsker å fortsette samarbeidet 
med Søgne gamle prestegård 

Kultur Vil fortsette samarbeidet. Avhengig av kunstlaget for å holde 
aktiviteten oppe i galleriet.  

Ja 

Bør arrangere bingo for eldre som ikke har 

familie 

Innbyggerdialog Frivillighetssentralen kan rekruttere frivillige. Det arrangeres 

bingo en gang i måneden på Søgne omsorgssenter som er 

åpent både for hjemmeboende og beboere på 
omsorgssenteret. Bingoen er et samarbeid mellom Søgne 

demensforening og valgfaget innsats for andre. Det er 

frivillige som arrangerer bingoen. 

Ja 

Ønsker en lokal buss i bygda. Kjøre 
8-tall runde. 

AKT Er forelagt AKT. Nei 

Må ha gangvei, sykkelvei og bru til Søgne 
gamle prestegård slik at flere kan bruke 

kultursenteret. 

By- stedsutvikling 
I kommunedelplanen for Tangvall er det satt av areal og lagt 
inn rekkefølgekrav til en turvei langs elva, denne er videre 

forutsatt koblet til framtidig gang- og sykkelveiforbindelse 

over elva ved Linnegrøvan. I 2016 igangsatte Søgne 
kommune arbeidet med en reguleringsplan for turveien, 

inklusiv gang- og sykkelveibro over elva. I utarbeidelsen av 

planforslaget ble gang- og sykkelveibrua ikke tatt med i 
planen, etter anbefaling fra plankonsulenten, da det var 

problematisk å etablere en bro i området på grunn av 
flomfaren i elva og utrygge grunnforhold. Plankonsulenten 

Nei ikke 
på-

begynt. 



ville ikke stå bak en plan som det var knyttet så stor risiko 

til. 
 

Planforslaget for turveien langs elva (uten gang- og 
sykkelveibro) ble lagt fram til politisk førstegangsbehandling 

i 13.06.2019. Plan- og miljøutvalget besluttet da å avslutte 

planarbeidet for turveien. Samtidig fattet de vedtak hvor de 
ba rådmannen om å isteden igangsette planarbeid for en 

gang- og sykkelvei fra Hølleveien via Linnegrøvan og 

Rohaven, fram til Søgne videregående skole. Dette 
planarbeidet er ikke igangsatt.  

Frivilligheten må få gode forhold og egnede 
lokaler 

Kultur Frivillighetssentralen er flyttet til kommunehuset. Det jobbes 
for å få ett bedre samarbeid med lag/foreninger slik at  

frivilligheten får hjelp til å vokse. 

Ja 

Savner mer informasjon om hvordan 
frivilligheten kan og skal bidra. 

Kultur Holdt frivillighetsmøter. Har bedt om innspill. Ja 

Lavterskel tilbud for unge og eldre. Gjerne 
steder generasjoner kan møtes 

Kultur/parkvesen Det nye skole- og idrettssenteret må benyttes til dette. 
Arrangeres i regi av frivillighet/idrettslag og andre. 

Ja 

    

Viktig å ta vare på mulighetene for friluftsliv Kultur/parkvesen Økt tilskudd til løyperydding. Bydelsråd/idrettslag/DNT kan 
søke om midler til utsyr.  

Mulighet 

Gymsaler og idrettshaller må stilles til fri 

bruk for private grupper 

Kultur Politisk vedtak som må følges. Det er ikke gratis for alle 

private grupper. Gratis for lag og foreninger som har 
organisert virksomhet.  

Ja 

Kommunen må ta ansvar for drift og 
vedlikehold av Langenes arbeidskirke 

Kultur Gjennomført. Ja 

Hva gjøres for at eldre skal kunne bo 

hjemme livet ut? 

HM Det bygges nye omsorgsboliger. Ja 

  



Ønsker et informasjonssted i Ny-

Hellesund - helst innendørs. (Grønt 

nettverk har gitt innspillet) 

1. Til å informere om området: Om 

Landskapsvernområde, fra Oksøy 

til Ryvingen på sjø og land.  
2. Det nasjonale fredningsområde, 

sentrale deler av Ny-Hellesund 
med landskap og bebyggelse. 

Fredet etter kulturminneloven. 

By – stedsutvikling  Ny Hellesund er en del av uthavnsprosjektet som fylket 

jobber med å få inn i UNESCO-listen. Et besøkssenter eller 
informasjonssenter er blitt diskutert uten at en har landet 

på et sted eller bygning eller hvordan det skal organiseres. 
Dette kunne være i regi av et museum, det kunne være 

fylket, eller en av kommunene som har uthavner, i 

samarbeid med fylkeskommunen. Uthavnene må sees 
under ett, og et senter må gi informasjon om hele området. 

Nei - 

undersøkt 

    

 


