NORDKISA GRENDEUTVALG (NGU)
inviterer til

ALLMANNAMØTE
Onsdag 10. oktober Kl. 19:00
Hvor: Nore
Når:

Agenda:
a) Tettstedsplan Nordkisa – presentasjon av hovedpunktene,
innspill og høringsfrister
• Hva inneholder tettstedsplanen?
• Hva betyr dette for Nordkisa?
• Hvordan kan innbyggerne i Nordkisa påvirke de ulike alternativer?
b) Diskusjon rundt hovedpunktene i planen (se baksiden)
• Hva mener innbyggerne i Nordkisa?
• Søke enighet og stå sammen rundt de sentrale valgene?
c) Oppsummering & tilbakemelding – NGUs innstilling i
forhold til planen
• Fremdrift – veien videre
• Utlevering av skjema med alternativer
•

Fyll inn kryss for ønsket alternativ – legg i kasse ved utgang

Tettstedsplanen er tilgjengelig via Grendeutvalgets hjemmesider: www.nordkisa.no/grendeutvalget.
Ved eventuelle spørsmål, kontakt Nordkisa Grendeutvalg på tlf. 958 26 448.

UTDRAG AV SENTRALE ALTERNATIVER
1) BOLIGBYGGING
Planen skisserer en utbyggingstakt på 430 boliger de neste 12 årene. Gitt at det tar
noen år før reguleringsplanen er godkjent, innebærer det ca 50 nye boliger pr år de
siste 8-9 årene av planperioden. Hva synes du om denne utbyggingstakten?

► 430 nye boliger neste 12 år er passe?
► Det bør bygges flere eller færre boliger?
► Utbyggingsrettning?
2) NY BARNESKOLE – BELIGGENHET
Skolen i Nordkisa er gammel og ikke hensiktsmessig i forhold til dagens krav. Det
må derfor gjøres noe med skolen, og det foreligger flere alternativer.

► Beholde nåværende skole, men renovere, eventuelt utvide den?
► Bygge ny skole i nærheten av idrettsanlegget og marka?
► Andre alternativer?
3) KIWI – BELIGGENHET
Butikken har signalisert behov for større plass. Hvor bør dagligvarebutikken ligge?

► Sør for avkjøringen mot Algarheim?
► Dagens butikktomt, eventuelt med utvidelse nordover?
► Der skolen ligger i dag?
4) OMKJØRINGSVEI – BELIGGENHET
I framtiden kan det bli aktuelt å lage en omkjøringsvei på utsiden av Nordkisa
sentrum. På hvilken side av sentrum bør den gå?

► Vestlig alternativ?
► Østlig alternativ?
5) UTBYGGINGSGRENSE – VÆRN AV FRILUFTSOMRÅDER
I tidligere folkemøter har det vært diskutert å etablere en markagrense. Hvordan er
holdningen til dette?

► Ja, vi bør ha utbyggingsgrense
 Hvor skal grensen gå?

► Nei, vi bør ikke ha utbyggingsgrense
6) SYKKELSTIER OG GANGVEIER
I tidligere folkemøter har det vært sterk fokus på sykkelstier og gangveier. Hvor bør
disse anlegges, og skal vi prioritere de forskjellige forslagene?

► Hvor skal sykkelstier og gangveier anlegges?
► Prioritering?

