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Høringsuttalelse fra Lyngstad samfunnshus A/L
Lyngstad Samfunnshus A/L har siden bygget sto ferdig i 1979 hatt ett tett samarbeid med Inderøy kommune. Huset
har i en arrekke vært et viktig samlingspunkt i grenda, bade pa dagtid med skole og barnehage, men ikke minst pa
kveldene med aktiviteter for bade voksene og barn. Her foregar alt fra allidrett for de minste til hornmusikk og kor for
de noe eldre. Uteomradet rundt skole og samfunnshus brukes ogsa flittig, her er det fotballbane, ballbinge, akebakke
og kort veg til naturen, den ligger plassert i ga- / sykkelavstand for de fleste pa Kjerknesvagen.
Siden samfunnshuset sto ferdig har skole-, og i senere tid barnehagen, benyttet samfunnshuset daglig, dette har
ansatte og elever, samt Inderøy kommune nyt godt av. Men denne bruken har resultert i en forringelse av
bygningsmassen og huset fremstar, som Norconsult rapporten av 27.09.2018 papeker, som et hus som er forsømt
vedlikeholdsmessig. Dette er et ansvar Inderøy Kommune som den absolutt mest aktive brukeren av huset star
ansvarlig for. Hvis skole og barnehage flyttes fra dagens lokalisasjon har Inderøy kommune ansvaret for a bringe
samfunnshuset tilbake til opprinneligstand, slik at samfunnshuset igjen kan tilby sine brukere et attraktivt bygg med
gode fasiliteter. Samfunnshuset er sammenbygd med skolen og de to byggene deler en del teknisk utstyr, her vil det bli
nødvendig med en omfattende ombygging.

Lyngstad samfunnshus A/L ønsker ikke a ta stilling til endelig struktur i debatten, men poengterer viktigheten med
samholdet i bygda, splitting av grenda i til flere kretser er et utenkelig senario og det er i mange fora fremmet som et
krav at grenda ikke splittes, dette kravet stiller Lyngstad samfunnshus seg bak og ber om at dette tas hensyn til i valg
av ny oppvekststruktur.
Som Norconsult rapporten papeker sa er uteomradet rundt ved Lyngstad stort og bra med et godt potensiale og med
fine tilstøtende omrader. Rapporten peker ogsa pa at det er kapasitet til ev. nybygg/tilbygg. Kommunen er eier av
tomta, Lyngstad samfunnshus ønsker gjerne en ny barnehage, ny skole eller et nytt oppvekstsenter velkommen.
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