
Invitasjon til informasjons– og dialogmøte med lag og foreninger.   

                                                                                                                     
I forbindelse med utarbeiding av forslag til Kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk 

aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner 2017-2024» i Lyngen kommune inviteres 

1-2 representanter fra lag og foreninger til møte.   

                                                                                                                                                                    

Tid: mandag 19.september 2017 klokken  19-21                                                                  

Sted:  Menighetshuset på Lyngseidet (Parkveien 1) 

 

I følge framdriftsplanen skal kommunedelplanen ferdigbehandles i kommunestyret i desember 

2017. 

Forslaget til Kommunedelplanen må derfor vedtas for offentlig ettersyn i kommunestyremøtet 

12.oktober 2017. 

 

I møtet vil kommunen informere om: 

 

1. Hensikten med kommunedelplanen. 

2. Viktigheta av at lag og foreninga kommer med innspill til planforslaget slik at 

resultatet av planarbeidet blir best mulig. 

              

På møtet ønsker plangruppa synspunkter fra lag og foreninger og dialog om sentrale 

deler av planen. 

Handlingsdelen i planforslaget vil gi føringer på hva Lyngen kommune skal prioritere 

innenfor de enkelte delemnene i planen. 

 

 

Sentrale problemstillinger vil være: 

A. Planens rolle i forhold til søknader om spillemidler til nye og til rehabilitering av 

ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg og kulturhus samt løypetiltak og 

overnattingshytter i fjellet og ved kyste i planperioden. 

B. Behovet for nyanlegg og rehabilitering nevnt under A, geografisk plassering, drift 

av anlegg.  

    Hvilke hensyn bør vektlegges ved prioriteringer? 

C. Tilrettelegging for fysisk aktivitet (både den organiserte og aktivitet i hverdagen) og 

for friluftsliv: Hva slags tilrettelegginger bør prioriteres og i tilfelle hvor?  

Utfordringer mh.t vedlikehold og drift ved tilrettelegginger. 

D. Hvilke kjente kulturminner innafor de ulike grendelagene bør synliggjøres og tas 

spesielt vare på.  (både de som er freda og de som ikke er freda i dag.).  Tiltak kan 

f.eks være rydding, skilting, adkomst for alle til kulturminnene, bruk av turistnæringen 

mv). 

Hvilke kulturminner bør være med i ei liste over bevaringsverdig kulturminner? 

E. Andre forhold innafor planens ramme som deltakerne ønsker belyst. 

 

Plangruppa for kommunedelsplanen: 

 

Hans Ove Samuelsen  (prosjektleder) 

Hege Sørensen  (kultursekretær) 

Lise Grønvoll (kommunefysioterapeut) 

Bjørn Eikeland  (kommuneplanlegger) 


