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Innledning
Uttalelsen gis
¤ Personlig ¡ På vegne av foretak/lag/forening
Opplysninger om innsender
Fornavn

Sigrid
Etternavn

Nygård
Adresse

Ogndalsvegen 861
Postnummer

7718
Poststed

Steinkjer
Telefon

48100290
E-post

sigridbenum@gmail.com
Opplysninger om foretak/lag/forening

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
¡ Ja ¤ Nei
Navn på høringssaken

Steinkjer 2025- kunnskapsgrunnlag og foreløpige anbefalinger
Dato på kommunens høringsbrev

Saksnr./ref.nr.

2022/4298
Uttalelse til saken

Jeg har nylig (3 år siden) flyttet til Ogndal, jeg har valgt å etablere med her, bygge et hjem for meg og min familie.
Jeg flyttet fra Inderøy kommune. Samboer bodde her, i Ogndal i Steinkjer Kommune.
Å flytte til å bygd uten skole, det hadde ikke jeg ønsket. Da hadde jeg nok ikke bosatt meg her. Nå er ikke det et
alternativ, vi bor her nå.

Jeg jobber med med helse, overvekt og fedme i min jobb.
Jeg lurer på hvordan det å slå sammen skoler og la barneskolebarn ta buss til og fra skole i 13 år påvirke
folkehelsen?
Ja, noen må ta buss uansett, sånn vil det alltid være. Men å legge ned skolene i bygdene vil gjøre at flere barn
busses til og fra skole, ergo mindre hverdagsaktivitet.
I tillegg hva skjer med fotballgruppa, friidretten, skigruppa? Med tid og stunder slåes dette også sammen med de
andre de går i klasse med, for vår del på Byafossen. Da blir det enda en runde med bilkjøring til og fra trening. Nok
en runde med stillesitting. Når man kanskje kunne syklet dit.

Jeg tror dessverre skoler lengre unna der folk bor kan påvirke aktivitetsnivået til barn og unge i negativ retning, som
igjen vil på ringvirkninger langt frem i tid.

Håper kommunen klarer å se lengre enn kroner å øre på akkurat skole og klarer å se større sammenhenger og
ringvirkninger med nedleggelse av bygdene.


