Innspill fra folkemøte i Hommelvik 04.03.13
Det ønskes ungdomsskole i Hommelvik nå. En bør ha to ungdomsskoler, en i Hommelvik og en på
Vikhammer. Gruppa sender inn eget vedlegg med forslag til intern organisering av skolene. Eldre
skolebygning virker begrensende på undervisningen. Ny skole bør være egnet for flerbruk. Lik leie
for alle.
En bør satse på private barnehager, likestille private og offentlige barnehager. To ungdomsskoler.
Sikre mangfoldet i skolene.
Det er ikke langsiktig å bruke skoleareal på Sveberg skole som barnehage. Stiller spørsmål ved at
høring legges til skoleferien.
Det bør utarbeides alternativer for flerbruk av eksisterende bygningsmasse da areal i henholdsvis
Sveberg skole og grendehus ikke utnyttes optimalt. En stor sentral ungdomsskole er ikke ønskelig.
Ikke stor sentral ungdomsskole i Hommelvik. Mangfold i tilbud i barnehagesektoren (off/privat) og i
skolen (rom for både små og store skoler)
Er utredninga realistisk på kostnadene ved utbygging/ oppussing. Ønsker fortsatt gratis svømmehall,
stort bibliotek samlokalisert med skole, kulturhus i Malvik settes på vent til skolestruktur er avklart.
Ny ungdomsskole bygges på Hommelvikhøgda. Dette vil forkorte busstransport fra
Hommelvikområdet. Busstransport innenfor 2 km grensen et paradoks og det koster for mye og fører
til redusert aktivitet på andre områder. 2 ungdomsskoler vektlegges på grunn av at store skoler kan
virke reduserende på elevenes trivsel. Brannstasjonen i Hommelvik flyttes. Undersøke om
fylkeskommunen er interessert i samlokalisering videregående skole/ ungdomsskole. Utbygging bør
skje etter høyeste befolkningsprognose.
Vent med folkets hus, samlokalisering av bibliotek/ kantine for elever/auditorium (evt. kino) To
ungdomsskoler = HUS
Idrettshall i Hommelvik legges nært skolene.
Prioritere ungdomsskolebehovet 2 stk. Fremmer 1-10 skoler samhandling eller blir det to skoler i en?
Viktig at spesialrom og spesialfunksjoner får plass ved sambruk. Ungdomsskolene i Malvik i dag er
ikke tilpasset dette.
En kan ta i bruk alternative opplæringsarenaer.
planskisse for Hommelvik ungdomsskole: Skole/bibliotek/legesenter/helsesøster.
Eiendomsskatt bør innføres for å sikre inntekter.
Det bør legges vekt på varierte opplæringsarenaer. Hvem skal ha ambulerende team? Når får en
mottaksskole for barn unge i institusjon?
Hvilke muligheter har en for å dekke inn kostnader ved bygging i driftsinntekter?
En bør se på skolegrensene ved Sveberg
Kommunen må tørre å ta tøffe valg.
Vurdere folkets hus i samdrift med ny ungdomsskole.

Ungdomsskoletomta i Hommelvik er så stor at ny skole kan bygges samtidig med at den gamle er i
bruk. Ny skole bør nærme seg Øya stadion.
Både Hommelvik skole og ungdomsskole har gode plasseringer i dag i forhold til idrettsanlegg =
sambrukslokalisering.
Ny ungdomsskole bør få idrettsbygg og svømmehall.
Bygg gjerne i høyden.
Vikhammer ungdomsskole bør bygges sammen med Malvik videregående skole. Gir muligheter til
samlokalisering av bibliotek og kulturskole.
To ungdomsskoler en i Hommelvik og en på Vikhammer. Ved bygging av ny barnehage i
Vikhammerområdet bør en tenke langsiktig (legges nær kollektivåre) Ny barnehage bør legges til
Hommelvik, ikke Sveberg. Se også planen i sammenheng med opparbeidelse av flere
pendlerparkeringsplasser når en vurderer hvor nybygging skal foregå.
To ungdomsskoler, en på Vikhammer og en på Sveberg.
Plassere framtidige barnehager i nær tilknytning til kollektivtransport.
Tilpasse nye bygninger til flerbruk, tilpasse skolene med mange grupperom.
Bygg nytt i stedet for å pusse opp gamle bygg.
Kulturen i Malvik fortjener nytt kulturbygg nå. Sambruket med Hobos, kommunen og sykehjemmet er
ivaretatt i forbindelse med nytt Folkets hus. En kan ha sambruk i forbindelse med kulturbygg ikke bare
skole. Hommelvik ungdomsskole bør sambrukes med et nytt bibliotek/ ny flerbrukshall.
Skoleskyss bør begrenses mest mulig.
Flytt politiet, Malvikbadet og tannhelsetjenesten til Vikhammer. Ny barnehage i gangavstand til
Vikhammer stasjon. Det må beholdes to ungdomsskoler i kommunen, hvor den ene er på Vikhammer.
Det bygges ny barnehage på jordet til Signe og Anders Vikhammer. Da bør det også bygges en ny
gangsti til fra barnehagen til togstasjonen.
Vikhammer i mitt hjerte!
To ungdomsskoler. Sveberg har for lite miljø. For min sønns del så gleder jeg meg til han begynner i
8. i Hommelvik. Da kan han kanskje finne seg venner med felles interesser.

