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Flere fasiliteter for idrett! Sigdal ”skriker” etter mer hallkapasitet. Tidene da idrett
var sesongbetont er over og alle idretter er i praksis helårsidretter. Det betyr i praksis
at nesten alle idretter kjemper om den samme treningsarenaen på vinteren, Sigdalshallen. Den har blitt enormt bra med sine oppgraderinger de siste par årene men det
er en håndballhall og ikke tilpasset andre idretter i utgangspunktet. Noe som hadde
vært fantastisk og fått til i bygda hadde vært en hall til der det var tilrettelagt for
andre idretter. Det er en ting som man kan sette HØYT opp på skrytelisten når man
ønsker nye innflyttere. Spesifikt: En storhall med kunstgress. Da slipper man å reise
ut av bygda for å spille fotball i perioden oktober - april/mai. Ved å lage en slik hall
er det flere ting man bør tenke på.
1. Bygge full størrelse godkjent for kamp (Da kan man i tillegg til egen bruk i bygda
leie ut til MANGE lag, det er ikke mange slike haller på østlandet).
2. Legge inn muligheter for friidrett på en side (60 meter løpebane, lengdegrop,
plass til høyde etc.)
3. Plass til f.eks. Padel-bane (en av Norges raskest voksende sporter og treningsformer som passer for alle.
4. Ordentlig garderobeanlegg.
Det står såklart på pengene. Signaler fra Norges Idrettsforbund er at de vil satse på
nye anlegg fremover. Det betyr muligheter for mer penger derfra. Flerbruksanlegg
betyr at flere klubber kan nyte godt av det, da kan man få med flere klubber på
spleiselaget både økonomisk og dugnadsmessig. Får man til et slikt anlegg er det
en selvfølge at kommunen går inn med økonomi og kanskje tomt. Her bør det også
være store muligheter for å få med næringslivet på et spleiselag også. Uten å vite noe
om hva som planlegges i fremtiden med skolene i bygda så burde man se det i en
sammenheng om det er tenkt nybygg, sammenslåinger eller annet der. Plassering
bør være midt i bygda (Prestfoss / Sandsbråten / kanskje tilogmed ved motorbanen).
Gjør man dette ordentlig og stort nok fra første stund kan det hende det kan
drifte ”seg selv” med utleie etc. Tenker man grønt nok i en byggeprosess er det sikkert penger å hente der også! Kanskje man skulle tatt munnen full og tatt mål av å
bygge ”Norges grønneste innendørs idrettsanlegg”!

Lokke med god barnehagekapasitet. Per i dag er barnehagen i Prestfoss full så der burde
jo kapasiteten økes betraktelig. Det er jo egentlig det minste man kan forvente av et sted
som ønsker tilflytting. Noen gulrøtter som første år gratis i bhg / SFO f.eks. kan også
vinne noen som er på flyttefot.
Svømmehallen kunne gjerne vært utvidet, og om ikke utvidet rent fysisk så ha utvidet
mulighetene til å bruke den betraktelig.
For å skape sentrumsplasser og andre møteplasser bør man fokusere på barn, gjerne de
minste. Se til Drammen og Hadeland. Lekeparken i Drammen sentrum er et reisemål i
seg selv for folk. Det samme er vannparken på Hadeland. Dette ble jo lansert av en
gruppe på ungdomsskolen og om jeg ikke husker feil premiert på Sigdalskonferansen.
Slik ting tiltrekker seg mye mennesker og blir naturlige samlingsplasser.
Optimalt sett burde en rekke nye arbeidsplasser tiltrekke seg nye innbyggere men det er
vel det vanskeligste å få til. Derfor bør man legge til rette for at det blir så bra å bo her at
det er attraktivt å bo her selv om man må pendle ut av kommunen til f.eks. Kongsberg.

Det er lett å tenke at kommunen skal fikse alt men kommunen burde satse litt mer på
kultur. Et årsverk eller to kunne fått utrettet mye drift av bådt ny stor idrettshall, vannpark, lekepark etc.
Ellers må man være på tilbydersiden når det gjelder eiendom til nyetableringer uavhengig
om det er næring eller annet. Fri til næringslivet, søke det som finnes av støtteordninger
i oppstartsfase og benytte seg av eksisterende firmaer til drift (F.eks. kunne sikkert Sigdal
Aktiv driftet en vannpark på fjorden og tilrettelagt enda mer aktivitet rundt det).

Prestfoss sentrum må åpnes mer og man må gjøre noe med museet! Det bør etableres
en mulighet til å gå en runde i Prestfoss som innebærer en bro over elva nede ved Folkemusikksenteret. I tillegg bør museet rustes opp til det som burde være et absolutt minimum. Per i dag er det i praksis null aktivitet der. Sittebenker er råtne. Informasjon om
husene er på gamle laminerte ark som er stiftet på en treplate, der mange av de mangler
også. Ser ut som alle byggene trenger en runde med tjærekosten også. Om ikke alle
husene fylles med aktivitet så burde hvertfall uteområdene gjøres mer innbydende når
man kommer dit utenfor åpningstid. Det skal lite til for at lokale bruker museet mer som et
parkområde. Fått inn noen sauer/geiter eller andre dyr som går på området og muligheten
til å kjøpe vafler, is, kaffe, brus etc. hver helg i sommerhalvåret og hver dag i sommerferien
så hadde mye vært gjort. Da tror jeg hele museet kunne vært mer attraktivt for andre ting
også. Man ser jo potensialet av besøkende på bygdedagen. Slik museet fremstår i dag er det
bare trist.

Bro og etablering av en fin rundløype/sti i Prestfoss må være en kommunal oppgave. Alt på
museet må være Buskerudmuseets oppgave. Vet ikke om det er en venneforening der som i
Lauvlia. Hvis så er den ikke veldig kommunisert ut. Eventuell etablering av en slik vil ha gi
muligheter til billig dugnadshjelp til forefallende arbeid.

Det hadde vært fantastisk med en bedre sammenheng mellom alt av turstier og løyper samt
enda bedre skilting underveis og for parkering. I dag så må man i veldig mange tilfeller
være ekstremt lokalkjent, ikke bare for å finne starten på en sti eller løype men også underveis. På tross av det jeg vil kalle god lokalkunnskap føler jeg at jeg ofte møter på usikkerhet
på tur i det som egentlig er godt kjente stier og løyper. Noe som hadde vært fantastisk hadde vært om man kunne parkert i Prestfoss og gått opp mot Grågalten og fulgt (godt) merket løype helt til Madonnaen og Eggedal gjennom Trillemarka. Kanskje er det DNT-hytte
på plass underveis eller så er det anbefalte overnattingssteder for telt o.l. underveis.
GOD SKILTING der det er tilrettelagt og veldig gjerne at det som kan legges inn i diverse
apper for løypekjøring etc. legges inn der.
Håper via ferrata på Andersnatten er veldig godt i gang og en suksess i 2035.

Bidra til at de som allerede driver med dette, idrettslag, turlag med fler får oppmuntring,
gjerne gjennom midler for å fortsette det gode arbeidet de allerede bedriver og kanskje
kommunen kan komme inn og hjelpe i de større prosjektene.

Ikke spesielt rangering men alt er viktig :)
1. Nok barnehageplasser der man ønsker at folk skal bosette seg.
2. Ny idrettshall for helårsaktivitet
3. Legge til rette for levende sentrum i Eggedal og Prestfoss.
4. Gjøre det finere i Sigdal.
Det erogså mye mer som er viktig innen næring, boligbygging, landbruk osv. men det får
de som vet mer om enn meg kommentere.
1. Fordi det er umulig å få innflyttere med småbarn om det er usikkert om de får barnehageplass.
2. Fordi idrett er verdens beste folkehelsetiltak både fysisk og psykisk og trenger mer plass
og bedre fasiliteter for å drive best mulig for flest mulig i Sigdal.
3. Levende sentrum gjør folk mer sosiale, det er lettere å drive butikker, det er lettere å
tiltrekke seg folk som kanskje vil flytte ”på landet” men som får tilfredsstilt litt byvaner.
4. Sigdal er så flott nesten hele veien oppover men elva gror inne, det er falleferdige hus
langs veien og de evinnelige rasteplassene som gror igjen trekker ned førsteinntrykket så
veldig. Gjør det innbydende og krydre med skulpturer, kunst etc. i sentrumsområdene!
Glem at trauste Sigdølinger garantert sier det er bortkastede penger, det blir lagt merke til!
1. Bygg ut barnehagen i Prestfoss, og kanskje på Nerstad. Gi de overkommelige rammer for
drift.
2. Beskrevet i tidligere ark. Lag et digert prosjekt, få med midler fra idrettsforbund, lokale
idrettslag, kommune, næringsliv, grønne tiltak, engasjer alt og alle til dugnad og bruk litt
penger på en stilling eller to i kultur og idrett så blir det en stor suksess!
3. Gi de som ønsker å utvikle noe muligheten til det. Gjør undersøkelser på hva slags
butikker og tjenester folk ønsker, se på behovet og fri til de rette kjedene etc. for at de skal
etablere seg.

