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Dialogmøte på Justvik/Ålefjær Havlimyra skole  kl. 17.00-19.30 
 
Spørsmål fra seere/innbyggere: 
 
Spørsmål som var innsendt via facebook, ble lest opp og besvart i møtet, spørsmål som 
ikke ble besvart i møtet vil bli fulgt opp av administrasjonen. 
 
 
Roy Elling Foss: Justnes halvøya velforening på vegne av Erkleiv 

− Spredt befolkning 
− Erkleiv skole er samlingspunktet for Erkleiv, skolen brukes til alle arrangementer 
− Driftes på dugnad av velet 
− Opplever dialogen med kommunen som vanskelig, den må bli enklere 
− Lekeplassen er i dårlig forfatning, vanskelig å få hjelp  
− Fiber – ønsker at fiber blir lagt 

 
Harald Karlsen, by- og stedsutvikling: 
Ålefjær brygge – vanskelig med vann og avløp 
Mangehodet troll, jobber med det, bedre kommunikasjonen 
 
 
Roger Engesland: 
Hva tenker kommunen om den lovede sykkestien Jærnesheia/Skinnerheia og ned til den 
nye skolen. Det ble i rekkefølgebestemmelsen vedtatt at den skulle på plass før boligene 
i Justvik lia skulle tas i bruk. Meg bekjent har kommunen akseptert at sykkelstien "legges 
på is" hva skjer i den saken? 
 
Harald Karlsen, by- og stedsutvikling: 
Angående sykkelstien jobber kommunen med å få grunneieravtaler på plass. 
 
Spørsmål om felling av trær: kan søke om å få lov til å felle trær på kommunal grunn. 
 
Angående Justvik Torv: gi gjerne innspill om etablering av senter til arbeidet med 
kommuneplanen, 
 
Hanne Kjærgård: 
Tanker om hva en ønsker å bruke bydelshuset til – er det mulig å låne og ikke leie? 
 
Spørsmålet følges opp av fritidsenheten. 
 
Justneshalvøya: 
Godt samarbeid med kommunen, heier på lysløype og ønsker lysløype i Trollstien. Kan vi 
få dette til, mye farlig parkering. Kan det settes opp et parkering forbudt skilt? 
 
Marit Opås: 
Badestrendene på Gil, to strender til sjøen mot nord, sola forsvinner tidlig, veldig bratt, 
Jusvik og Havlimyra mangler en skikkelig badeplass ved sjøen. Badeplasser ved Gil, kan 
det legges nye duker og sand, mangler benker. Er det ikke noen fra kommunen som kan 
se etter så det blir vedlikehold og ikke reparasjoner. 
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Tyge Carlsen: 
Idrettshall/flerbrukshus i bydelen, vi er barnas bydel nå, alder 0-12 år, disse blir 
ungdommer, kommunen må finne et areal for en flerbrukshall. 
 
Erik Rostoft: 
Bruk av offentlig bygg, det er foreslått å forlenge bruken av bygg. Leieinntekter er redusert 
med 70%. Politisk er det ønskelig med en lengre og billigere bruk av offentlige bygg. 
 
Bydelsfondet – bydelene må lage en oversikt over hva de prioriterer av tiltak. 
 
Nils Nilsen: 
Erkleiv den glemte bydelen, bydelstenkning er flott,  
Byens aller beste festival er Dalsveien festival – skaper vi følelse 
Marit Opås – koronastengt i fjor håper at den gjennomføres i år 
 
Bernt Ludvig Daland: 
Mulighetsstudier, kommunen haler ut i tid. Kan dette bli bedre? En gang må en komme i 
mål. 
 
Jan Oddvar Skisland: 
Mørkestøls hus – er det et større område som en kan ta i bruk, er det noe mer ledig plass der? 
 
 
Takk for fremmøte og oppsummering ved ordfører. 
 
 
 
Møtet hevet. 
 


