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Høringsuttalelse fra Nordøy Grendelag.
Nordøy Grendelag mener det er helt uaktuelt å flytte alle elever, inklusiv Lyngstad, til en stor felles skole på Sakshaug, fordi,:
Pkt 1,.
Å samle så mange elever fra første skoletrinn, via ungdomsskole og VGS er "galematias".!
Det vil bli et uoversiktlig miljø, det blir vanskelig å "se" den enkelte elev, bobbing, rusmidler og masse "utenomskolelige" saker - det
er vel nok utfordringer på flere slike områder på dagens AKSET.! Det må i tillegg bygges mye nytt her og, og det er meir enn trangt
nok - plassmessig som det er pr i dag. Hvor mange elever vil søke VGS på Inderøy, etter å ha gått i område siden de var 6 år.??!!
Pkt 2,:
Splitting av grender og skolekretser har alle FAUèr gått imot, så også her på Lyngstad. Det støtter Grendalaget fullt ut.! Det vil vere
svært uheldig å splitte venner og naboer.
Pkt 3,:
Vi støtter FAU Lyngstad sitt standpunkt om nytt oppvekstsenter, på Oxaal. Men med et tillegg,:
Når vi no skal tenke økonomi, finnes det allerede både tomt og godt uteområde, for nettopp å bygge et nytt oppvekstsenter - på
dagens Lyngstad skole og barnehage.!! Lyngstad krets - med økt barnetall, de desidert mest økende av hele Inderøy, representerer 30
% av ønsket barnetall, forholdsmessig, for å nå kommunenes mål om 7200 innbyggere.! Det bør det legges vekt på.!
Det å fordele elever på flere av dagens skoler, kan sees å vere "god økonomi".??!! - men det må likevel bygges og oppgraderes på
disse skolene å.! Så - hva blir egentlig "best økonomi.??!!
Pkt 4,:
Vi ønsker primært et nytt oppvekstsenter - med eller uten barnehage.
Et minimumskrav fra Grendalaget er likevel, uansett utfall av strukturvalg,: Det skal minimum vere barnehage i Lyngstad krets - på
dagens skoletomt - riv skolen og bygg ny barnehage.!
I tillegg foreslår vi å bygge en aktivitetspark for hele Inderøy, på dagens tomt.!
Dette begrunnes først og fremst i grendatilhørighet - den er umåtelig sterk, spesielt her på Lyngstad.! Hvis grenda fortsatt skal bidra
positivt i prosessen, er det viktig at vi blir sittende igjen med, "noe!".! Vi ønsker at kommunen skal bidra til å skape bolyst, ilag med
oss som grend. Unge foreldre med barn, må ha noe å trekkes til. Barnehage er definitivt med på å skape denne bolysten.! I tillegg har
vi et meget sterkt voksende næringsliv - med Brubakka. Det vil vere et sterkt signal i å både verdsette, styrke og utvikle dette.!
Pkt 5,:
Så kjære - politikere og administrasjon, tenk på dette. Ikke ødelegg grendatradisjoner rundt omkring, styrk motivasjon og samhold oss
alle imellom. Det vil kommunen "stå seg på", og få igjen mange ganger.! Til det beste for oss alle - Best i lag.!!
På vegne av styret i
Nordøy Grendelag
Øyvind Lilleby
Leder
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